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Vårdhygien i Västra Götaland
- Fördelat på fyra enheter
- Stöd till vårdgivare

- i långsiktigt och förebyggande arbete för en god hygienisk standard
- vid akuta problem, ex smittspridning

- Vi är tillgängliga för primärvård, kommunal vård och omsorg, sjukhus
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Syfte
Väcka tankar och sprida kunskap om hur

planering av patientflöden påverkar risk för 
smittspridning i vården.



Möt Maja 20 år

Klockan är 10 en måndag I mars och Maja 20 år kommer till vårdcentralen
Pestilens reception och ber om hjälp. 

Har lätt torrhosta, känner sig ”trött i ögonen” och feber sedan ett par 
dagar.

Får komma in på ett undersökningsrum efter 20minuter i väntrum.

Sjuksköterskan som gör en första bedömning får veta att Maja för 2 veckor
sedan kom hem från volontärtarbete i Polen, vid Ukrainska gränsen.

Vid en närmare titt noterar sjuksköterskan ljusröda utslag på kinderna och
ner mot halsen som Maja glömt berätta om.



Maja forts…

• Nu ringer alla varningsklockor.

• Kan det röra sig om mässling?

• Tyvärr är det så.

• Vi har nu en stor mängd 
patienter med oklar immunitet 
som exponerats för mässling i 
vårdcentralen Pestilens lokaler.



Hur ser era förutsättningar ut för att inte
hamna i den här situationen?



Kontaktvägar?

• Telefon

• SMS/mail

• Ringklocka

• Något mer sätt?



Entréer och
väntrum

• Bokade besök

• Infektion

• Drop-in

• Lab

• Rehab

• Barnhälsovård



Budskap vid entréer?

• Skylt gällande misstänkt smitta för 
utskrift eller beställning från 
Regiontryckeriet

https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/vardhygien/patientinformation/


"Red flags" 
vid första 
kontakt?

• Har ni sådana?

• Kända av all personal?



Sammanfattning

Kontaktvägar

Entréer och väntrum

Skyltning

"Red flags"



Maja, alternativ 2...

• Som tur är har Maja inte drabbats av 
mässling!

• Man hittar ingen annan förklaring till 
Majas besvär än någon ospecifik 
virusinfektion.

• Finns risk för smittspridning?
• Droppsmitta

• Kontaktsmitta



Bild från: Konceptprogram, lokaler för primärvård med fokus på vård och hälsocentraler 2022-05-20, 
Chalmers Centrum för vårdens arkitektur.


