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Inläggning av patient i slutenvård - 

infektionssjukvård 

Revideringar i denna version 

Ersätter tidigare version med utgångsdatum 230203 

Syfte 

Beskriva arbetsgång vid patientinläggning i slutenvård på 

Infektionsavdelning 22 samt infektionsplatserna på Sårcentrum och avd 

83/84 SkaS Skövde. 

 

Arbetsbeskrivning 

Bakjour för infektion finns tillgänglig dygnet runt och nås via telefon 

(4)781 80. 

 Infektions bakjour ansvarar jourtid för inneliggande patienter på 

Infektionsavdelning 22, infektionsplatserna på Sårcentrum samt avd 

83/84.  

 Akuta bedömningar jourtid av inneliggande patient görs av  

medicinjour, telefon 787 80, sökning via telefon: *43*787 80# 

Dagtid må-fr 08.00-17.00 

 Inläggningar på Infektionsavdelning 22, infektionsplatserna på 

Sårcentrum och avd 83/84 sker via dagjour på infektionsmottagningen, 

som vb kontaktar dagbakjour. 

 Dagbakjouren (tel 781 80) är ”koordinator” för övriga infektionsläkare 

vad gäller patientinläggning på Infektionsavdelning 22, 

infektionsplatserna på Sårcentrum och avd 83/84, t.ex vid övertag från 

andra avdelningar. 
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 Medicinjour får dagtid enbart lägga in patienter efter kontakt med 

dagbakjour. 

 Ansvariga läkare för Infektionsavdelning 22, infektionsplatserna på 

Sårcentrum och avd 83/84 stämmer av aktuell vårdplatssituation 

tillsammans med konsultansvarig läkare kl 11.15 må-fre på 

Infektionsavdelning 22. Rapport om platsläge ges till 

vårdplatskoordinatorn på ankn 328 58.  

 

Inläggning jourtid 

 Medicins primärjour, tel 787 80, är även primärjour för infektion 

mellan kl 17.00 och 08.00, och får lägga in patienter med infektioner 

utan föregående bakjourskontakt. 

 Övriga specialiteters jourläkare och koordinatorer har inte 

inläggningsrätt på Infektionsavdelning 22, infektionsplatserna på 

Sårcentrum eller avd 83/84.  De måste alltid diskutera ev. inläggning 

med infektionsbakjour. 

 Medicinjouren rapporterar direkt till sjuksköterska på avd 22 eller 

Sårcentrum vid inläggning. 

 Kontakt med bakjouren ska alltid tas om patientens tillstånd bedöms 

allvarligt. 

 Bakjouren ska alltid kontaktas innan sista isoleringsmöjligheten på 

Infektionsavdelning 22 tas i anspråk. 

 Ansvaret för patient som lagts in av medicinjour, utan att kontakt tagits 

med infektions bakjour, åligger medicinjouren fram tills nästa morgon. 

Arbetsgrupp 

Förutom Erik Backhaus, processchef, även Eva Ottosson enhetschef, 

Mats Ottosson sektionsledare infektionsavdelning 22 samt enhetschef 

Malin Silvander avd 83/84. 
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Information om handlingen 

Handlingstyp: Rutin 

Gäller för: M3 Hud Infektion Njurmedicin Kardiologi Vårdhygien  
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