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Smitta – dokumentation i Melior

Förändringar sedan föregående version 
Förlängning av giltighetstid 

Bakgrund, syfte och mål 
Detta styrdokument beskriver hur vårddokumentation av smitta ska ske i 

Melior på SkaS.  

Ansvar 

Behandlande läkare ansvarar för att dokumentation sker och att den 

kontinuerligt uppdateras, även när smittorisk upphör. Sekreterare kan 

dokumentera på uppdrag av läkare. 

Arbetsbeskrivning 

Med smitta avses här smittsamma sjukdomar där det är av extra stor vikt för 

patient och sjukvård att detta beaktas, och där det har betydelse för den 

vårdhygieniska handläggningen. Sjukdomarna faller under Smittskyddslagen.  
 
När ska dokumentationen ske i relation till vårdprocessen?  

 Registreringen av smittorisk ska ske så snart möjligt efter det att 

informationen kommer till en vårdgivares kännedom.  

 Endast en registrering ska göras för varje unik smitta 

Vad ska dokumenteras?  

Rutinerna kring hantering av allt blod och andra kroppsvätskor är lika 

och oberoende av om patienten har en känd blodsmitta eller ej. Det är 

inte av allmänt vårdintresse att veta vilken specifik blodsmitta det rör sig 

om. Bara om någon person utsatts för smittrisk (fr a stick- och skärskada, 

se styrdokument), får sjukdomstypen i detta avseende betydelse. 

 Blodsmitta och/eller MRSA, ESBL och VRE ska anges. Specifik 

blodsmittediagnos ska inte anges.  

Med blodsmitta avses hepatit B, hepatit C, hepatit D, HIV, HTLV 

I och HTLV II 

 Ej längre smittsam: 

Eftersom några av ovanstående sjukdomar ibland kan läka ut eller 
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behandlas bort, ska även upphörande av smitta dokumenteras, se 

nedan. 

Var och hur dokumenterar man?  

Dokumentationen sker under sökordet Smitta, som finns i mallen 

Allmänna uppgifter.  

Via sökordet Smitta får man fem 

valmöjligheter:  

 Ingen känd  

 Blodsmitta 

 MRSA 

 ESBL 

 VRE  

De fyra sistnämnda alternativen 

tänder knappen med utropstecknet, 

som sedan är aktivt i Meliors alla 

delar. Om patienten har fler av 

ovanstående alternativ, välj en 

dubblett av sökordet Smitta. 

Avskrivning 

 

När patienten inte längre bär på smitta ska man gå in via den tidigare 

registreringen och skriva i fritext: ”Ej längre smittsam gällande smitta X, 

se anteckning [datum och anteckningstyp]”.  

Utropstecknet skall vara kvar. 
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Information om handlingen 
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