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Lokala rutiner Ambulansverksamheten
1 Misstanke om Mässling/Vattkoppor
Rutin akutmottagningen Ljungby:
Akutmottagningen i Ljungby har inte möjlighet att ta emot misstänkta eller
konstaterade fall av mässling eller vattkoppor då möjlighet till ingång utifrån till
rum med separat ventilation inte finns. Dessa patienter ska tas omhand på
akutmottagningen i Växjö förutom patienter med livshotande tillstånd.
Bedöm om patienten är i behov av akutsjukvård. Om patienten är i behov av
akutsjukvård kontakta primärjour medicin eller kirurg beroende på sökorsak för
ställningstagande om patienten kan vänta med bedömning.
Patienter med svikt i vitala funktioner: Kontakta LAS akuten.
2 Misstanke om Ebolasmitta
Ebola smittar via infekterade kroppsvätskor från levande eller avliden person samt
via förorenad utrustning och yta. Ebola ska misstänkas om en person vistats i
Guinea, Liberia, Nigeria eller Sierra Leone och insjuknar med feber inom tre
veckor efter hemkomsten. Har patienten varit i Sverige minst tre veckor innan
insjuknande finns det ingen risk för Ebola-smitta. Ebolasmitta i Kronoberg
bedöms som ytterst osannolik.
Om en patient insjuknat med ”influensaliknande symtom” och varit i ovanstående
länder inom de tre senaste veckorna ska ambulansbesättning, innan patienten
undersöks/behandlas, ta kontakt med bakjour infektion eller smittskyddsläkare.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Om patienten inte kan frikännas av bakjour infektion/smittskyddsläkare och
måste åka ambulans ska patienten hämtas av ambulans utgående från CLV.
Patienten ska transporteras till Akutmottagningen CLV, direkt till akutens
infektionsenhet och inte via ambulanshallen. Ge patienten mjukt papper att hosta
i, vilket därefter läggs i plastpåse. Använd frikostigt med handsprit på patientens
händer.
Torka alltid av dina handskar med klorduk efter varje kontakt med patienten eller
någon ”patientvätska”.
Särskild skyddsutrustning/skyddsklädsel ska användas av samtliga som deltar i
transporten. På grund av att skyddsutrustningen kan få annat innehåll på kort
varsel ska instruktion och riktlinjer för skyddsutrustning eftersökas via
infektion/smittskydd.
Efter transport: låt all ambulansspecifik utrustning/material vara kvar i
ambulansen. Fordonet ska sedan plomberas/stå låst på parkeringen utanför
akuten och rengörs/desinficeras först efter anvisning från smittskydd eller
vårdhygien.

3 Interhospital transport
Vid konstaterad högsmittsam allvarlig sjukdom ska transporten till specialklinik
handhas av infektionskliniken/smittskyddsenheten. Möjlighet finns att rekvirera
specialambulans från Linköping.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
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