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Gäller för: Region Kronoberg
Faktaägare: Vårdhygien
Behov av intensivvård eller annan specialistvård ska alltid tillgodoses.
Rum med luftsluss finns på CLV: infektionsklinken, neonatalavdelningen,
akutmott, IVA och HIA.
Vid tveksamhet kontakta vårdhygien.
Följande diagnoser ska vårdas på eget rum med egen toalett och dusch.
I undantagsfall kan gemensam dusch användas som efter användning rengörs och
desinfekteras.
Diagnos

Kommentar

Bältros

Vattkoppor och bältros- vårdhygienisk rutin
Patient med lokaliserad bältros i ansikte,
urringning och händer ska ha eget rum
(luftsluss krävs ej).
Patient med lokaliserad bältros som täcks av
bandage eller kläder kan dela rum med
immunfrisk patient med immunitet mot
vattkoppor.

Coronavirus

Coronavirus disease (covid-19) vårdhygienisk rutin

Covid-19
SARS
MERS
Erysipelas med sår

Under de första 2-3 dagarna med
antibiotikabehandling
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Gastroenteriter

Infektioner i mag-tarm kanalen (gatroenterit)

Diarréer av annan orsak

Clostridium difficille - vårdhygienisk rutin
vid misstänkt och verifierad infektion

Hepatit A
Hepatit E
Influensa, influensaliknande
sjukdom
Luftvägssymton med
infektionsmisstanke

Influensa (misstänkt eller konstaterad)
Undantag:
Vid platsbrist samvård med annan patient
med influensa orsakad av samma
influensavirus (A, B respektive H1N1) i
samråd med infektionsjour.

Meningit serös
enterovirusorsakad
Meningokocksjukdom

Under 24 timmar efter insatt adekvat
antibiotikabehandling

Multiresistent bakterie
(misstänkt eller verifierad)

Multiresistent bakterie (MRB) screenundersökning och omhändetagande av
patient
ESBL då riskfaktorer förekommer:
- diarré/avföringsinkontinens
- svår urininkontinens
- KAD/RIK
- vätskande sår
- dränage
ESBL utan riskfaktorer kan samvårdas.

Mykoplasmapneumoni
Annan atypisk pneumoni

Verifierad eller stark misstanke på atypisk
pneumoni
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Mässling

Rum med luftsluss
Mässling- vårdhygienisk rutin

Påssjuka
Röda hund

Skabb

Skabb- vårdhygienisk rutin

Sårinfektion med riklig
sekretion
Misstänkt eller verifierad lungeller larynxturberkulos.

Tuberkulos - smittsam

Utbredda hudskador

Omfattande brännskada (> 15% av hudytan)
Fjällande hudsjukdomv infekterad hud,
aktivt skov.

Vattkoppor

Rum med luftsluss
Vattkoppor och bältros - vårdhygienisk rutin

Nationella Vårdhandboken Smitta och smittspridning
Vid upptäckt av felaktig information eller länk var vänlig meddela faktaägare.
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