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1 Praktisk information kring kontakt med Infektionskliniken
Infektionskonsult nås på 9634 för rådgivning eller jour 8710 om inläggning känns
befogad.
Alla jourfall ska till gemensamma akutmottagningen, alltså ej till I-huset!
(Barn och ungdomar under 18 år hänvisas till Barn- och Ungdomskliniken).
Ifrån kl 16.30 till 08 vardagar samt helgdagar har medicinklinikens akutläkare
primärjoursansvaret för alla nya patienter till infektionskliniken.
Jouren vid infektionskliniken finns tillgänglig för rådfrågning och bedömning av
komplicerade infektionsfall (mobil kortnummer 05293, alternativt via avdelning, telefon
0470 - 58 80 17).
Det stora flertalet infektionssjukdomar handläggs inom primärvården.

2 Vid följande symtom och diagnoser hos vuxna kontaktas
infektionskliniken
Ikterus med feber
Hänvisas primärt till kirurgkliniken. Vid starkt grundad misstanke om virushepatit och
om man kan utesluta kirurgisk sjukdom (gallstenssjukdom/kolangit eller annan
akutkirurgisk åkomma), hänvisas till infektionsklinik i första hand.
Febertillstånd med påverkan av centrala nervsystemet.
Infektiösa hjärtklaffsjukdomar
Se medicinsk riktlinje endokardit
Infektioner i leder och skelett
Bör primärt remitteras till ortopedkliniken för bedömning.
Infektioner med multiresistenta bakterier
Telefonkontakt med infektionskonsult rekommenderas (telefon 9634 dagtid).
Komplicerade urinvägsinfektioner
Som inte är sekundära till urologisk kirurgi eller urologisk grundsjukdom.
Komplicerade hudinfektioner
Om hudinfektionen är allvarlig och patienten i behov av inneliggande vård skickas
patienten akut. Är den akuta infektionen inte så allvarlig att inneliggande vård behövs,
ska den i första hand handläggas inom primärvården.
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Oklara febertillstånd
Avser långdragna febertillstånd som är oklara efter initial utredning i primärvården för
kompletterande infektionsutredning eller ”second opinion”
Oklar feber efter vistelse i tropikerna
Bör i regel remitteras till infektionsläkare.
Infektioner hos personer med immunbristsjukdom
Personer med HIV-infektion
Se Medicinska riktlinjer HIV-handläggning
Personer med hepatit B eller hepatit C
Bör alltid skötas på infektionskliniken, om inte tungt vägande skäl försvårar detta.
Misstänkte tuberkulos
Se medicinsk riktlinje Tuberkulosvård i Kronobergs län.
Övriga infektionssjukdomar där påverkat allmäntillstånd
motiverar sjukhusvård och där infektionen bedöms vara huvudorsaken till patientens
akuta tillstånd.

3 Vaccinationer
Primärvård
Hälsoråd och vaccinationer inför utlandsresor sköts vid kortare turistresor inom
primärvården.
Infektionsklinik
Inför resor där mer omfattande resemedicinsk bedömning behövs hänvisas till
infektionsmottagning/vaccinationsmottagning, för exempelvis malariaprofylax och
vaccination mot gula febern.
Vaccinationsguider på smittskyddsenhetens hemsida

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare.
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