
 
www.sahlgrenska.se 

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 
20077 su/med 2022-03-22 10 

RUTIN 
PROVTAGNING - Patienter med känd blodsmitta och 
utomlandsvårdade patienter 

 

Innehållsansvarig: Lena Löfgren, Instruktör, Dialysmottagning Sahlgrenska (lenlo6) 
Godkänd av: Jennie Lönnbro Widgren, Verksamhetschef, Verksamhetsledning (jenlo4) 
Denna rutin gäller för: Verksamhet Njurmedicin 
 

  Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia 1 (av 1) 

                           Rutinen gäller för samtliga Dialysmottagningar inom SU 
 

Revideringar i denna version 

Punktdesinfektion vid blodspill ska göras med Incidin OxyFoam S som har ersatt Virkon. 
 

Syfte 

Som komplement till rutin från vårdhygien om omhändertagande av dialyspatienter med känd 
blodsmitta samt dialyspatienter som vårdats utomlands. Detta för att förhindra smittspridning. 
 

Alla patienter ska behandlas som potentiellt blodsmittade. Vid allt blodspill ska punktdesinfektion med  
Incidin OxyFoam S utföras. 
 

Arbetsbeskrivning 

Patienter med hepatit B, C och/eller HIV:  
  

Får behandlas i flerbäddssal. Patient med aktivt skov av hepatit B bör dock behandlas på enkelrum. 
 

Patienter som vårdats utomlands: 
 

SKALL behandlas på enkelrum. Behandlas som patient med känd blodsmitta tills svar erhållits om 
motsatsen. Patienten kontrolleras även för MRB (=MRSA/VRE/ESBL) och information om att 
patienten utomlandsvårdats ska skrivas i på provtagningsetiketten. Samtliga provsvar ska vara klara 
innan patienten flyttas in på flerbäddssal. 
   

Ansvar 

Verksamhetschefen ansvarar för att läkargruppen informeras om nytillkomna och reviderade rutiner. 
På delegation av verksamhetschefen ansvarar rutinansvarig sköterska för att samtlig personal på 
respektive dialysmottagning informeras om nytillkomna och reviderade rutiner. 
 

Uppföljning och revision 

Ansvarig för uppföljning och revision är respektive dialysmottagnings rutinansvariga sjuksköterska i 
samråd med dialysansvarig överläkare.  
 

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient.  
Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.  
 

Relaterad information 
Vårdhygiens hemsida på intranätet. 
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