Modtagelse af isolationspatient
Triage laves præhospitalt el. af visitator ved ankomst. Ved gul el. grøn triage indl. patienten direkte på AMA
(404) eller medicinsk stamafd. Visitator har orienteret KBU læge om indl. og journaloptagelse på stamafd.

GUL

Journaloptagelse indenfor 1. time

GRØN

Journaloptagelse indenfor 3. time

Medicinsk koordinator vurderer på baggrund af patientens
anamnese og klinikkens samlede belægningskapacitet
hvilken afdeling patienten skal indlægges på.
Ved melding oplyses tidsvindue for journaloptagelse.

Isolationsstuen klargøres og relevante værnemidler findes frem jvf. retningslinje - Isolation på enestue (4.1.2).
Værnemidler placeres udenfor sengestuen og alle døre anmærkes med isolationsskilt.
Ved modtagelse måles patientens vitale værdier (TOKS) og beslutningsalgoritmen for TOKS totalscore følges
jvf. retningslinje, indtil lægelig vurdering er foretaget - Tidlig opsporing af kritisk sygdom - TOKS.
Primær sygeplejerske spørger patienten i henhold til nedenstående og vurderer behov for isolation –
Patienter der meldes til indlæggelse – skal ISOLERES hvis:



Opkast OG Diarré < 1 uge



Opkast ELLER Diarré < 1 uge OG:
Andre i patientens omgangskredsen har de samme symptomer
Mistanke om clostridium eller indlæggelse indenfor 6 uger Isolation af diaré patienter med Clostridium difficile,
der producerer binært toksin (4.2.6)
Ingen anden mulig forklaring på symptomer end gastroenterit
Novo-virus sæson: november-marts

Har patienten haft symptomer > 1 uge, er isolation IKKE nødvendigt, medmindre der er mistanke om
Clostridium difficile.


OBS. Influenza (december-februar) – og hvis andre i patientens omgangskredsen er podet positiv for
Influenza.



Kendt med MRSA/Multiresistente bakterier MRSA – Methicillin Resistente Staphylococcus aureus (4.2.1) og
Screening af patienter for multiresistente bakterier efter ophold på udenlandske sygehuse (4.13)
-

Har modtaget behandling på sygehus udenfor Norden* med et ophold > 24 timer - indenfor de sidste 7
dage.
Indenfor de sidste 6 måneder arbejdet ugentligt el. hyppigere i en svinestald el. på anden måde haft
hyppig og tæt kontakt med levende svin.
Indenfor de sidste 6 måneder haft ophold på asylcenter (personale undtaget) el. i flygtningelejre og
krigszoner.
( * Danmark, Finland, Norge og Sverige)

Primær sygeplejerske kan ophæve isolation, såfremt der ikke er indikation for isolation jvf. ovennævnte
kriterier. Ophævelse af isolation begrundes og dokumenteres i EPJ. Såfremt der er tvivl om isolation kan
ophæves, kontaktes Akutlægen (97 64 29 85)
Primær sygeplejerske på afdelingen bestiller ved ankomsten følgende prøver på patienten – prøverne bestilles
fremskyndet og uafhængigt af runde:


Akutpakke (infektionstal, væsketal, levertal, INR), EKG samt urin D/R.



Venflon anlægges, og evt. opstart af NaCl.

