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Remissutskick kunskapsunderlag om Clostridium difficile-infektion 

  

Folkhälsomyndigheten har i samverkan med experter från Örebro och Jönköping tagit fram ett 

kunskapsunderlag med rekommendationer för övervakning, prevention och utbrottshantering av 

Clostridium difficile-infektion.  

 

Rapporten är baserad på rekommendationer från länder, vilka har en sjukvård jämförbar med 

det svenska sjukvårdssystemet. Dessa samlade rekommendationer sammanfattar kunskap, och 

föreslår förebyggande åtgärder, åtgärder för övervakning, och hantering av utbrott av 

infektioner orsakade av Clostridium difficile.  

De föreslagna åtgärderna är tänkta att ligga till grund för lokala rutiner och riktlinjer inom 

hälso- och sjukvård samt äldreomsorg.  

 

De primära målgrupperna är verksamheter och organisationer inom smittskydd, vårdhygien, 

klinisk mikrobiologi, Strama, patientsäkerhet och äldreomsorg på både nationell och regional 

nivå.  

 

Kunskapsunderlaget planeras publiceras i maj 2017. Inför publiceringen är vi tacksamma för era 

synpunkter och förslag till förbättringar och eventuella förtydliganden. Vänligen läs igenom 

Kunskapsunderlaget (bilaga 1), samt kunskapsunderlagets bilagor (bilaga 2). Bifogat finns även 

lokala exempel på utbrottshantering (bilaga 3 och 4), samt en mall (bilaga 5) som ni fyller i vid 

genomgång av kunskapsunderlaget, och sedan skickar tillbaka till oss.  

 

Om arbetsmaterialet 

 

Vi vill be er ha överseende med att vissa av figurerna, samt bilagornas tabeller, i remissutskicket 

fortfarande är under bearbetning. De kommer att ha en annan, mer lättillgänglig layoutform i 

den slutliga rapportversionen.  
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De bedömda så kallade ”grunddokumenten” numrerades i ett tidigt stadium i arbetsprocessen. 

Av den anledningen är även de grunddokument, som efter bedömning exkluderades, fortfarande 

med i den nuvarande numreringsordningen (G1-G17). Av praktiska skäl har detta fått vara kvar 

under arbetets gång. 

 

Bilaga 3 och 4 kommer i slutversionen ligga i anslutning till kunskapsunderlagets ”egen” bilaga 

6, som exempel på lokala utbrottsplaner.  

 

Arbetsinstruktioner 

I bilaga 5 finner ni mallen där ni fyller i kommentarer till arbetsmaterialet. I Excelfilen finns två 

delar att tillgå, där den första syftar till bilaga 1 (kunskapsunderlaget med dess huvudtexter), där 

ni utifrån sida och radnummer i kunskapsunderlaget kan fylla i era eventuella kommentarer. 

Den andra delen av filen syftar till bilaga 2 (dvs. kunskapsunderlagets bilagor), vilken främst 

består av tabeller.  

 

Slutligen: Vänligen notera att detta är ett arbetsmaterial, som inte ska användas för vidare 

spridning.  

 

Vi vill ha era remissvar senast den 17 april mailade till 

anna.granath@folkhalsomyndigheten.se  

med kopia till registrator@folkhalsomyndigheten.se    

 

 

Tack på förhand! 

 

Vänligen, 

  

Projektgruppen genom Anna Granath, projektledare  
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