Välkommen i gänget Infektionskliniken USÖ
Till dig som är
nyanställd eller
student hos oss

Klinikens uppgift


Utreda, behandla och vårda
personer med
misstänkta/verifierade
infektionssjukdomar



Förebygga infektioner



Isolera personer med smittsamma
sjukdomar



Infektionsförebyggande rådgivning



Vaccinationsverksamhet.



Rådgivare i infektionsfrågor för
andra enheter i regionen



Bedriva utbildning i
infektionssjukvård



Bedriva klinisk forskning kring
infektionsproblem

Ledningsgrupp
Martin Widlund, verksamhetschef,
Kristina Vinefur tf. avdelningschef
Monica Salomonsson, enhetschef
Emil Carlsson, bitr. avdelningschef,
avd 40
Lovisa Olsson Tedsjö, biträdande
avdelningschef, avd 40
Pernilla Lundvall biträdande
avdelningschef på mottagning
Ingrid Ziegler, läkarchef och biträdande
verksamhetschef.
Lokaler
Vi finns i A-husets bottenvåning med
egen entré. Här finns mottagning och
avdelning 40A och 40B.
Sekretariat, läkarexpeditioner och
konferensrum finns på våning 1.

Öppenvård
Infektionsmottagningen är för patienter
med infektionssjukdomar. Här handläggs
också planerade remisspatienter samt
återbesök. En stor del av återbesöken är
avsatt för patienter med diagnos som
hepatit B och C, hiv, immunbrist, och
tuberkulos. Patienter med multiresistenta
bakterier (MRB) följs också via vår
mottagning.
I samarbete med Capio Läkargruppen
bedrivs en vaccinationsmottagning i
Capio Läkargruppens lokaler på
Hamnplan. På infektionsmottagningen
finns ett parasitologiskt laboratorium som
utför analyser för hela länets sjukvårdsinrättningar.
Slutenvård
Avdelningen har 28 vårdplatser uppdelade i 40A och 40B. Två av dessa
vårdplatser ägs av hudkliniken.
Avdelningen har både enkel- och
dubbelrum, samtliga rum är utrustade
med ytterslussar. Det finns en
gemensam entré till kliniken. Dessutom
finns ringklocka vid varje ytterslussdörr,
där anhöriga kan ringa på vid besök.
Sekretariat
Sekretariatet ansvarar för huvuddelen
av dokumentationen på kliniken samt
bemannar klinikens kassa.
Varje år skriver vi ut närmare 10 000
diktat och tar emot ungefär 8700
patienter i vår kassa.

Information om kliniken
Facklig samverkan sker i klinikens
månatliga samverkansråd där
representanter från klinikledningen och
fackliga organisationer ingår.
Protokoll finns på Infektionsklinikens
intranätsida samt i personalrummet.
Avdelningsmöte: torsdagar kl.15.00.
På mottagningen har vi möten torsdagar
kl. 08.00, en gång per månad deltar
sekretariatet på dessa möten.
Separata sjuksköterske- och
undersköterskemöten sker på tisdagar.
Ett veckoblad med aktuell information
kommer en gång i veckan.
Sjukanmälan: Ring 019-602 12 06. Vid
VAB - kom ihåg att lämna barnets
personnummer. Heroma heter det
program där du själv administrerar dina
personalärenden så som semester,
schemaplanering, flex och så vidare.
Var noga med att rätta din flex själv.
Flex-avstämning sker tre gånger/år.
Löneutbetalningsdatum är 26:e varje
månad, månadslön tillämpas.
Parkeringskort köps via intranätet.
Medarbetarsamtal erbjuds varje år
mellan chef och medarbetare.
Presentkassan är obligatorisk och
kostar 10 kr/månad, swisha till Kristina
på avdelningen. Kostavdrag sker
automatiskt med 100 kr/månad, i detta
ingår kaffe och smörgås.

Vad är annorlunda på en
infektionsklinik?
En infektionsklinik har vårdsalar med
tillhörande slussar (isoleringsrum) och en
striktare hygien som all personal ska
känna till och arbeta efter. Även patienter
som inte kräver dessa striktare rutiner
vårdas på Infektionskliniken och då gäller
basala hygienrutiner.
Innersluss: Betraktas som ren, dvs.
inget förorenat får slängas här
exempelvis blöjor, underlägg, handskar,
förkläden, tempskydd o dylikt.
Yttersluss: Betraktas som oren, all
smutstvätt och avfall såsom handskar
och förkläden slängs här.
Klädsel vid vårdarbetet: Vit
sjukhusklädsel ligger som grund och
bytes dagligen. Till det hör vid
patientkontakt plastförkläde för
engångsbruk, handskar vid kontakt med
urin, avföring, blod eller sekret.

Handhygien är viktigt! Om du är synligt
förorenad tvättas händerna först med tvål
och vatten, använd därefter flödigt med
handsprit. Om du ej är synligt förorenad
behöver du endast använda rikligt med
handsprit. Låt spriten flöda!
För att upprätthålla en god handhygien
ska inte ringar, klockor och nagellack
användas under arbetspasset.
Vaccination: Om du inte är vaccinerad
mot eller har haft mässling eller
vattkoppor rekommenderas du att via vår
mottagning, lämna blodprov för att
konstatera immunitet eller ej. Vaccination
mot hepatit A och B erbjuds mot en
rabatterad kostnad.
För vissa infektionssjukdomar krävs
striktare hygienrutiner, se separata PM
på avdelningen. Vi har ett nära
samarbete med Vårdhygien.
.

Vanliga ord på en
infektionsklinik
Sjukdomar
Calici

vinterkräksjuka

Clostridium difficile

tarminfektion

Erysipelas

rosfeber

Encefalit

hjärninflammation

Endokardit

Inflammation i hjärtklaffen

ESBL

extended Spectrum Beta-Lactamase

Herpes zoster

bältros

Hepatit A/B/C

leverinflammation

HIV

humant immunbristvirus

Meningit

hjärnhinneinflammation

MRSA

meticillinresistenta stafylokocker

Pneumoni

lunginflammation

Sepsis

blodförgiftning

TBC

tuberkulos

UVI

Urinvägsinfektion

Urosepsis

blodförgiftning orsakad av UVI
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