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Vårdhygien - Misstänkt mers 

Rutinen gäller även för Angereds Närsjukhus, Capio Lundby Närsjukhus, Carlanderska sjukhuset, Frölunda Specialistsjukhus, 
Habilitering och Hälsa, Kungälvs sjukhus och är godkänd av respektive chefläkare. Kan appliceras i primärvårds- och 
kommunal verksamhet i Göteborg och södra Bohuslän. 

 

Revideringar i denna version 

Ersätter tidigare version, senast uppdaterad 2019-12-18. Endast redaktionella ändringar och 
uppdatering av länkar.  

 
Syfte 

Förhindra spridning av mers, Middle East respiratory syndrome, inom vård och omsorg. Viktigast är 
att tidigt identifiera misstänkta fall. Reseanamnesen är av stor betydelse. Infektionskliniken har lokala 
rutiner.  
 

Bakgrund 

Mers, är en allvarlig luftvägsinfektion. Mers orsakas av ett coronavirus som sedan april 2012 
cirkulerat huvudsakligen i Saudiarabien men även i andra länder på Arabiska halvön. 
Begränsad spridning har skett till Europa och då framför allt hos personer som haft vårdkontakter i 
det drabbade området. Inget fall har påvisats i Sverige. Symtombilden innefattar feber och hosta 
med varierande andningsbesvär. Muskelvärk, diffusa mag/tarmsymptom och akut njursvikt har också 
beskrivits.  
 
Smittsamhet 

 Inkubationstiden är 2 - 14 dagar. 

 Smittspridning från person till person sker framförallt genom droppsmitta i samband med hosta, 
och genom direkt eller indirekt kontakt med sekret från nedre luftvägarna.  

 

 

 

 
 
  

Misstänk mers hos individer som insjuknar med: 

 Kliniska tecken eller anamnes på akut luftvägsinfektion (feber >38° C, 

hosta) 

OCH/ELLER 

 Radiologiska tecken till nedre luftvägsinfektion 

 

SAMT 

 Epidemiologisk riskexposition inom 14 dagar se länk 
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Arbetsbeskrivning 

Patient med misstänkt mers upptäcks på vårdavdelning eller mottagning 

 Patienten placeras i eget rum med stängd dörr. 

 Medicinskt ansvarig läkare kontaktar dagbakjour/bakjour på Infektion. 

 Dagbakjour/bakjour Infektion bedömer om misstanke föreligger och beslutar om fortsatt 
handläggning (inklusive ev. transport till Infektion och kontakt med Smittskyddsläkare i 
beredskap)  

 Vårdenhetens linjechef informerar Vårdhygien (kontorstid).  
 

Patientnära och vårdrelaterat arbete 

All personal som kommer i kontakt med patienten, följer basala hygienrutiner med tillägg av 
skyddsutrustning.  

- Stänkskydd (heltäckande visir som täcker ansiktet) 
- Andningsskydd (FFP 2 eller FFP3). Se Vårdhygien – Lathund Tillpassning av andningsskydd  
- Skyddshandskar 

- Långärmat engångsplastförkläde eller långärmad vätskeavvisande engångsskyddsrock 
alternativt långärmad skyddsrock i kombination med plastförkläde.  

 

Viktigt att komma ihåg handdesinfektion efter att skyddsutrustning tagits av. 
 

 Vid transport bör patienten förses med engångsnäsdukar och instrueras att hosta i näsduk, som 
sedan samlas i avfallspåse. Patient som tolererar munskydd kan förses med detta. 

 Punktdesinfektion enligt ordinarie rutin. 

 All tvätt och avfall hanteras som smittförande.   

 Städpersonal ska inte gå in när patienten är kvar. 

 Eventuell slutstädning i väntan på provsvar sker med skyddsutrustning.  

 
Smittspårning 
Syftet med smittspårningen är att identifiera exponerade individer för att motverka sekundärfall och 
fortsatt smittspridning. Vid ett verifierat fall av mers bör samråd ske mellan Infektion, Smittskydd och 
Vårdhygien, se Utbrott av smittsam sjukdom inom SU.  
SU:s beredskapsplan kan behöva aktiveras. 
 
Tillvägagångssätt i avvaktan på provsvar 
 

 Enhetens linjechef utreder vilka enheter individen besökt. 

 Enhetens linjechef listar individer, personal och patienter som varit i kontakt med det misstänkta 
fallet och dokumenterar även vilken typ av kontakt de haft. Glöm inte att inkludera även 
servicepersonal, anhöriga, studenter, tolkar och liknande. 

 
Ansvar 

Linjechef på enheten ansvarar för att denna rutin är känd och följs av alla medarbetare. Enhetens 
linjechef/ ställföreträdande ansvarar för att städpersonal får erforderlig information om att inte gå in i 
rummet när patienten är kvar. Mers är anmälnings- och smittspårningspliktig enligt smittskyddslagen.  
 

Uppföljning, utvärdering och revision 

Sammankallande i arbetsgruppen ansvarar för uppföljning/revision av innehållet. Avsteg från rutinen 
rapporteras i MedControl PRO eller i befintligt avvikelsehanteringssystem. 
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Relaterad information 

Beredskapsplan Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Vårdhygien - Basala hygienrutiner Rutin  
Vårdhygien – Lathund Tillpassning av andningsskydd Lathund 
Vårdhygien - Luftburen smitta och droppsmitta Riktlinje 

Vårdhygien - Verksamhetens ansvar för städning och rengöring Riktlinje 

 
Kunskapsöversikt 

Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av mers Rev 2020-02-06 
Folkhälsomyndigheten.  

Sjukdomsinformation om coronavirus inkl. sars och mers Folkhälsomyndigheten  
 

Arbetsgrupp/granskare 

Representanter arbetsgrupp Vårdhygien Sahlgrenska Universitetssjukhuset:  
Roseli Sandbreck, hygiensjuksköterska  
Martina Sansone, hygienläkare 

 
Granskare  
Lars-Magnus Andersson, verksamhetschef Infektion, SU, Östra sjukhuset 
Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare Smittskydd Västra Götaland 

 
Godkänt av 

Angereds Närsjukhus  Cornelia Bergdahl, chefläkare 

Capio Lundby Närsjukhus  Ola Blomqvist, chefläkare 

Carlanderska sjukhuset  Anders Bengtsson, chefläkare 

Frölunda Specialistsjukhus  Anders Edebo, chefläkare 

Habilitering och Hälsa  Anne-Berit Ekström, chefläkare 

Kungälvs sjukhus  Jacob Wulfsberg, chefläkare 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Jerker Isacson, chefläkare 
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