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Utvärderingsmall efter utbrott på vårdenhet
Utbrott eller epidemi brukar definieras som fler fall än förväntat av ett
smittämne. Att ett enstaka fall med ett visst smittämne råkar dyka upp på
en mottagning eller slutenvårdsavdelning kan vi förutse händer emellanåt.
Det är förväntat. Två fall med samma smittämne gör att vi måste fråga oss
om vi har spridit smittämnet på enheten/-erna där patienten varit. Ofta kan
man göra någon form av typning av smittämnet. Om typningen inte påvisar
olika typer, och därmed talar mot smittspridning, bedömer vi att ett utbrott
föreligger.
Besvara frågorna nedan för att samla ihop de erfarenheter av utbrottet som
går att ta lärdom av för att förbättra hygienen i verksamheten.

Vilket smittämne spreds i utbrottet?
Vårdenhetens namn?
Antal diagnosticerade fall?
Antal fall diagnosticerade fall med samma
typ? (Om typning har genomförts)
Antal personer som smittspårats?
Vilket av fallen var primärfall, d.v.s. förde in
smittan på enheten?
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På vilka olika sätt är det möjligt att smittan har förts mellan fallen? Var MYCKET konkret. Ta gärna
hjälp av checklistan för tänkbara smittvägar nedan.

Vilka åtgärder har genomförts för att förebygga ny smittspridning?

Vilka åtgärder återstår att genomföra för att förebygga ny smittspridning?
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Checklista tänkbara smittvägar
Ja
Patientfaktorer
Fallet eller medpatienter fick inte information om handhygien
Besökare/anhöriga fick inte information om handhygien
Fallet eller medpatienter som inte klarade handhygien på egen hand fick inte tillräcklig
hjälp eller påminnelse av personal
Fallet hade riskfaktorer som eventuellt inte hanterades som de borde ha gjort

Fallen delade rum (handlar bl.a. om otillräcklig eller felaktig rengöring och
desinfektion)
Tagytor i patientrummet
Otillräcklig eller felaktig rengöring och desinfektion enligt SIV och SoS kunskapsunderlag
Rumsbunden blodtrycksmanschett
Rumsbundet stetoskop
Personal kan ha missat att desinfektera händerna mellan att man vidrört tagytor och
hanterat patienten eller materiel till patienten
”Ren” tvätt som inte tvättats om efter föregående pat. på rummet
Oförbrukat engångsmaterial som inte kasserats efter föregående pat. på rummet

Fallen delade hygienutrymme
Tagytor i delat hygienutrymme
Otillräcklig eller felaktig rengöring och desinfektion
Hygienutrymme i korridor
Oklart för patienterna (och för personalen) vilket hygienutrymme de ska använda
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Ja
Materiel som går mellan patienter eller vårdrum
(d.v.s. riskerar att vara otillräckligt eller felaktigt desinfekterade)
Pulsoximeter
Blodtrycksmanschett
Stetoskop
Sittvåg
Termometer
Pulsklocka (om man inte spritar händerna mellan att man vidrör patienten och vidrör
klockan)
Penna (se pulsklocka ovan)
Rullstol
Gåbord
Rollator
EKG-apparat
PEF-mätare
Stetoskop, reflexhammare, ficklampa ur läkares ficka
Sjukgymnastiska eller arbetsterapeutiska redskap
Saxar, peanger, tejp, etc. ur sköterskas ficka
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Ja
Livsmedelshantering
Det förekommer buffetservering på enheten. Tänk även på att oförpackade livsmedel i
anslutning till t.ex. kaffe/te-servering såsom bitsocker, sacketter eller småkakor, också är
en slags buffetservering.
Det förekommer att patienterna inte får någon spritservett på matbrickan.
Det förekommer att patienter inte vet att de ska använda spritservetten före maten
Regionens patientinformation om hygien delas inte ut på enheten
Personal som hanterar livsmedel på enheten

Annan materiel på enheten
Leksaker
Textilier som egentligen inte ska finnas på en vårdenhet (dukar, långa gardiner, m.m.)

Rutiner
Kohortvården kunde inte tillämpas fullt ut, dygnet runt (vid calicismitta)
Kontaktades sektionen för vårdhygien
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