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Hej ! 
Vi har under de senaste veckorna uppmärksammat flera fall av patienter med 
clostridium difficile på avd 5. From den 28/11<6/12 har fyra fall hittats, 
det som gör oss extra uppmärksamma är att två av dessa är kinalonresistenta 
och dessa är skickade för typning till SMI . Det är ovanligt att vi hittar 
detta samtidigt på samma avdelning därför måste vi vara försiktiga . Detta 
kan vara en tillfällighet men vi måste försäkra oss om att vi inte har en 
smittspridning . Jag har pratat med  om detta och om följsamheten till 
basala hygienrutiner samt de rutiner som gäller för patienter med 
clostridium dificileinfektion .  önskar att man i Ystad går 
igenom den medicinska journalen gällande dessa patienter och får en bild av 
hur clostridium infektionen kan ha påverkat sjukdomsförloppet , 3 av 4 
patienter har avlidit . Det man har sett är att de resistenta stammarna av 
clostridium har ett aggressivare förlopp med ffa colitbild, frågan är hur 
det ser ut för dessa patienterna? 
Vi behöver också veta om dessa patienter har delat rum under någon period 
under vårdtiden. 
Jag vet inte riktigt hur du vill att kommunikationsvägarna skall gå men jag 
vänder mig till dej i detta skede och jag är tacksam om du annars berättar 
hur du vill att kommunikationsvägarna bäst går . 
Tacksam om du kan ringa mej när du har möjlighet så du kan få 
personuppgifter på de patienter det gäller. 

Ett problem som vi brottas med är att patienter med diarre bör vårdas på 
eget rum med egen toalett, verkligenheten gör detta svårt men i flera av 
dessa fallen så har patienterna tills provsvaret kommit legat på 
flerpatientsal . 
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