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Revideringar i denna version 

Inga ändringar från tidigare version. 
  

Bakgrund 

Sepsis med S aureus eller svamp har hög morbiditet och mortalitet. Tidig adekvat utredning och 
behandling förbättrar prognos och överlevnad. Ett flertal studier har visat att bedömning av 
infektionskonsult inom 24-72 timmar medför lägre mortalitet och mindre risk för återinläggning (1, 2, 
3). Formell konsult har visat sig bättre än telefonkonsultation (2, 4). Sannolikt gäller detta även för 
infektioner med växt av multiresistenta bakterier i blododling. 

 

Syfte 

Säkerställa att alla patienter med växt av S aureus, svamp eller multiresistenta bakterier i blododling 
får tidig adekvat utredning och behandling genom bedömning av specialist i Infektionssjukdomar inom 
24 timmar. 
 
 

Arbetsbeskrivning 

Vid växt av S aureus, svamp eller multiresistenta bakterier meddelar Kliniskt Mikrobiologiska 
laboratoriet, förutom den enhet där patienten vårdas, också respektive Infektionskonsult (under jourtid 
bakjour Infektion) enligt separat checklista. 

Infektionskonsult (bakjour Infektion) kontaktar snarast (inom 24 timmar) den enhet där patienten 
vårdas och ger råd avseende utredning, behandling och uppföljning. I första hand görs bedömningen 
genom formell konsult (undersökning på respektive enhet), i andra hand genom telefonkontakt. 
 

Ansvar 

Chefläkare ansvarar för att rutinen är kommunicerad till samtliga verksamhetschefer inom SU. 
Respektive verksamhetschef ansvarar för att rutinen är känd inom verksamheten. 

 

Uppföljning, utvärdering och revision 

Rutinen revideras vart annat år.  
Revisionsansvarig verksamhetschef infektion. 
 
Verksamhetschef Infektion ansvarar för att redovisa utfallet (morbiditet och mortalitet) för patienter m 
med växt av S aureus, svamp eller multiresistenta bakterier i blododling till chefläkare varje år. 
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