
 

Modtagelse, isolation og transport af patient med 

mistanke om smitsom sygdom i Akutmodtagelsen (AM) 

Ekstra spørgsmål ved visitering af patienter til AM 

 

1. Diarre  
2. Opkast 
3. Feber 
4. Nakkestivhed 

 

Primær triage  

Medicinsk, ortopædkirurgisk eller gynækologisk lidelse 

med mistanke om smitsom sygdom 

 Patienten modtages og isoleres på en stue i 
modtagelsesafsnittet (en bækkenstol på stuen)  

 Vitale parametre måles 

 Patienten retriageres  

 Modtages af en læge efter triagegrad 

 Lægen laver MRSA-screening 

 Lægen ordinerer udrednings-, behandlings- og 
observationsplan. 

 
  

Medicinsk, 

ortopædkirurgisk eller 

gynækologisk patient, 

med risiko for at smitte 

og forventet udskrivelse i 

løbet af 48 timer, isoleres 

på akut sengeafsnit (ASA) 

Medicinsk, ortopædkirurgisk eller 

gynækologisk patient modtages og 

isoleres på en modtagestue (en 

bækkenstol på stuen). Patient med 

risiko for at smitte og forventet 

behandling over 48 timer isoleres 

på perifer stamafdeling (ustabil 

patient på Intensivafsnit) 

 

Ved mistanke om 

meningitis, især ved positiv 

svar på cytologi af 

spinalvæske, kontaktes 

Infektionsmedicinsk 

bagvagt på Aalborg 

Universitetshospital om 

eventuel overflytning af 

patient. 

Ja Nej 

Patienten isoleres på en modtagestue  
(en bækkenstol på stuen) 

Ved mistanke om 

tuberkulose 

kontaktes 

lungemedicinsk 

bagvagt på Aalborg 

Universitetshospital 

om eventuel 

overflytning af 

patient. 

 Patienten modtages på stue i modtagelsesafsnit  

 Vitale parametre måles 

 Patienten retriageres  

 Modtages af en læge efter triagegrad 

 Lægen laver MRSA-screening 

 Lægen ordinerer udrednings-, behandlings- og 
observationsplan. 

 Ved diarre skal afføring sendes til undersøgelse for 
virusinfektion, clostridium difficile og patogen flora 

 Ved mistanke om meningitis laves akut lumbalpunktur, 
patienten opstartes i relevant behandling, akut 
cytologisk svar på spinalvæske afventes. 
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Medicinsk, ortopædkirurgisk eller gynækologisk 

lidelse uden mistanke om smitsom sygdom  

Ved mistanke om 
MRSA 

Ved udredning - mistanke 

om smitsom sygdom fx 

tuberkulose. 

 Ved diarre skal afføring sendes til undersøgelse for 
virusinfektion, clostridium difficile og patogen flora 

 Ved mistanke om meningitis laves akut lumbalpunktur, 
patienten opstartes i relevant behandling, akut 
cytologisk svar på spinalvæske afventes. 


