Doknr. i Barium
31667

Dokumentserie
su/med

Riktlinje

Utbrott av smittsam sjukdom inom SU

Giltigt fr o m
2019-04-15

Version
6

Innehållsansvarig: Carin Lindén Gebäck, Sektionschef, Vårdhygien (carli20)
Godkänd av: Jerker Isaksson, Chefläkare, Läkare onkologi (jeris)
Denna rutin gäller för: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Revideringar i denna version
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Syfte
Riktlinjen är avsedd att användas vid utbrott av smittsam sjukdom inom SU av sådan art eller
omfattning att befintliga resurser inte bedöms vara tillräckliga. Syftet är att tydliggöra lednings- och
samverkansformer vid sådant utbrott, samt att koppla utbrottshanteringen till sjukhusets
beredskapsplan och regionens epidemiberedskapsplan.

Bakgrund
Utbrott definieras av Socialstyrelsen som fler sjukdomsfall än förväntat under en viss tidsperiod. Även
ett enstaka fall av en ovanlig, smittsam sjukdom kan klassificeras som ett utbrott. Större utbrott brukar
benämnas som epidemier och om global spridning föreligger som pandemier. Sahlgrenska
Universitetssjukhusets beredskapsplan gäller i första hand vid allvarlig händelse som är så
omfattande att hela sjukhusets resurser måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt.

Arbetsgång
Vid misstanke på utbrott rådgör v b med:
• Vårdhygien SU 031 - 342 61 00 (vardagar 08.30-12 och 13-16)
• Infektion SU Dagbakjour/ bakjour 031-343 55 08 (vardagar 08:10-16, övrig tid via växeln)
• Smittskydd Västra Götaland 010-441 24 00 (må-to 9-16, fre 9-15, övrig tid sök smittskyddsläkare i
beredskap via växeln)
Berörd enhet bör tidigt i förloppet försöka uppskatta utbrottets omfattning avseende antal verifierade
fall, misstänkta fall samt exponerade medpatienter och personal.
Utbrottsgrupp
Vid misstanke om utbrott som kan medföra allvarlig påverkan på ordinarie verksamhet, kräva
omfördelning av resurser mellan verksamhetsområden eller behov av samråd vid särskilt
komplicerade/ovanliga fall bör en utbrottsgrupp sammankallas. Exempel kan vara utbrott av smittsam
sjukdom som involverar flera enheter där ordinarie vårdhygieniska åtgärder inte haft effekt samt fall
av misstänkt allvarlig högsmittsam sjukdom
Initiativ till sammankallande av utbrottsgrupp tas från Vårdhygien SU, Infektion SU, Smittskydd Västra
Götaland eller chefläkare. Samråd skall ha skett mellan minst två av dessa funktioner och ordinarie
rutiner och samarbetsformer skall ha utnyttjats och/eller bedömts som otillräckliga. Efter att beslut
fattats tas kontakt med SU-Tib (söks via växeln) som därefter kallar till telefonmöte.
I gruppen skall ingå representanter för följande funktioner:
-

Chefläkare från berört område/Jourhavande sjukhusdirektör jourtid (beslutande)
SU-Tib
Medicinskt ledningsansvarig på berörd enhet
Vårdhygien (kontorstid)
Dagbakjour eller bakjour Infektion
Kommunikationsavdelningen SU
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Jourhavande smittskyddsläkare (ej nödvändigt om utbrottet endast berör SU, informeras vb)

Syftet med första telefonmötet är att få en överblick av situationen och besluta om tidiga åtgärder,
arbetsgång, fördelning av uppgifter och fortsatt planering. Sammansättningen av gruppen kan behöva
modifieras efter första mötet beroende på den aktuella situationen. SU-Tib är mötesledare och
dokumentationsansvarig.
Förslag till dagordning:










Verifiering av utbrottet/lägesrapport
Bedömning av spridningspotential
Möjliga/sannolika konsekvenser för patienter/vården
Råd/åtgärder som bryter smittvägar
Andra omedelbara åtgärdsförslag/omfördelning av resurser
Behov att aktivera beredskapsplan
Information/kommunikation internt och externt
Behov av fortsatt utbrottsgrupp eller återgång till ordinarie rutin
Tid för nästa möte

Dokumentation
Protokoll förs vid varje telefonmöte. Utbrottsrapport skrivs av Vårdhygien när utbrottet bedöms vara
under kontroll. Därefter upplöses utbrottsgruppen.

Ansvar
Linjechefer ansvarar för att denna riktlinje med tillhörande rutiner är känd och följs av alla
medarbetare.

Uppföljning, utvärdering och revision
Sammankallande i arbetsgruppen ansvarar för uppföljning/revision av innehållet.

Relaterad information


Beredskapsplan Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2018

Kunskapsöversikt




Falldefinitioner vid anmälan enligt Smittskyddslagen. Folkhälsomyndigheten, art.nr 012092017
Smittskyddslagen 2004:168
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9
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