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

 
Revideringar i denna version 

Ersätter tidigare rutin, senast uppdaterad 2020-12-15. 

 

Syfte 

Förhindra spridning av vattkoppor inom vård och omsorg.  
 

Bakgrund 

Vattkoppor och bältros orsakas av Varicella-zostervirus (VZV). Efter genomgången infektion finns 
VZV kvar vilande (latent) i kroppen. Bältros är en lokal hudinfektion inom utbredningsområdet för en 
nerv och beror på reaktivering av tidigare genomgången VZV-infektion. Majoriteten av vuxna i Sverige 
är immuna mot vattkoppor.  
 
Smittsamhet 

Smittsamheten hos såväl vattkoppor som bältros pågår från någon till några dagar före blåsdebut 
fram till att blåsorna torkat in (ca 6 - 10 dagar). Inkubationstiden kan vara förlängd om 
postexpositionsprofylax getts.  
 

Vattkoppor 

Smittan är luftburen, men överföring kan även ske genom direkt eller indirekt kontakt med blåssekret 
eller luftvägssekret. Smittsamheten är störst vid utslagens debut. Inkubationstiden från smittotillfälle 
till symtom är från 10 till och med 21 dagar (vanligen 14–16 dagar) efter sista kontakt med smittsam 
individ. 
 
Bältros 
Smitta sker genom direktkontakt med blåssekret. Bältros kan orsaka vattkoppor hos personer som är 
icke-immuna. Generaliserad bältros är mer smittsamt och handläggs därför som vattkoppor. 
 

 

Arbetsbeskrivning 

Om ett misstänkt fall av vattkoppor upptäcks på vårdavdelning eller mottagning: 

• Patienten vårdas i eget rum med stängd dörr 

• Smittsamhetsbedömning görs snarast av ansvarig läkare 

• Vid behov av slutenvård och kvarvarande/verifierad misstanke på smittsam vattkoppsinfektion 

kontaktas Infektion för övertag 

• Enhetens linjechef informerar Vårdhygien (kontorstid). 

 
Patientnära och vårdrelaterat arbete: 

• Vård ska ske i eget rum med sluss och separat ventilation.  

• Riktlinje Grundläggande vårdhygieniska principer gäller. 

• Om osäker immunitet hos personal, använd FFP3-klassat andningsskydd vid arbete i 
vårdrummet. Se Vårdhygien – Lathund Tillpassning av andningsskydd. Skyddet ska sluta tätt 
över kinder, haka och näsa för att skydda effektivt och är alltid engångs. 

• Vid nära vårdarbete använd även stänkskydd 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31776/V%c3%a5rdhygien%20-%20Grundl%c3%a4ggande%20v%c3%a5rdhygieniska%20principer.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/15775?a=false&guest=true
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- heltäckande visir alternativt  
- skyddsglasögon 

• Nästa patient tas in på patientrummet efter tidigast två timmar. Städning kan ske tidigare om 
andningsskydd används. I patientrum med högre antal luftväxlingar kan intervallet vara kortare, 
till exempel 20 minuter på operationsrum. 

 
Transport  

• Om osäker immunitet hos transportpersonal används andningsskydd. 

• Transport mellan sjukhus bör ej ske med kollektiva färdmedel 

• Transport mellan sjukhusbyggnader sker om möjligt utomhus. 
 

 
Operation och undersökningar 

• Överväg om undersökningen kan göras på vårdrummet alternativt senareläggas.  

• Samråd med Vårdhygien (kontorstid) alternativt bakjour Infektion (jourtid).  

• Vårdande enhet informerar mottagande enhet om risken för luftburen smitta.  

• Samtliga operationer och undersökningar utförs i första hand på Centralkliniken SU/Östra. 
Vistelse av patienter i övriga salar på operationsavdelningen är möjligt om dörrar hålls stängda.  

• Förlossning kan ske på kvinnokliniken i rum avsett för luftburen smitta. 

• Välj om möjligt tidpunkt med minsta möjliga patientflöde.  

• Vårdhygien (kontorstid) informerar koordinator (tel. 366 53) på Barncancercentrum. Övrig tid 
kontaktar vårdande enhet bakjour på barncancercentrum så att samtidig transport av mottagliga 
patienter med nedsatt immunförsvar kan undvikas. 

• Uppvak sker på operationssalen och patienten transporteras så snart det är möjligt åter till 
vårdavdelning på Infektion.  

• Vid osäker immunitet hos nästa patient som ska opereras rekommenderas att operationssalen 
står tom minst 20 minuter med operationsventilation innan nästa patient tas in.  

 
 

Bältros 

Vård i gemensamt rum kan ske om medpatienter bedöms immuna. Blåsor täcks med förband. Om 
förekomst av blåsor i ansikte eller på händer bör vården ske på Infektionskliniken. Patienter med 
bältros ska inte vårdas på avdelningar där även mottagliga individer med risk för allvarlig sjukdom 
vårdas. Det gäller till exempel enheter som vårdar barn samt enheter för vuxna med kraftigt nedsatt 
immunförsvar. 
 
Obs! Gravid kvinna med bältros kan förlösas på förlossningsavdelning. Blåsor täcks med förband. 
Eftervård sker på Infektionskliniken.  
 
Smittspårning  

Syftet med smittspårningen är i första hand att identifiera individer som exponerats och riskerar bli 
allvarligt sjuka i vattkoppsinfektion. De kan behöva snar provtagning för immunitetsbedömning (IgG 
VZV med akutsvar) och medicinsk profylax. 
 
I andra hand syftar smittspårningen till att motverka sekundärfall och fortsatt smittspridning inom 
vården.   
 
Definition av vattkoppsexposition  
Nära kontakt med en infektiös person såsom nära inomhuskontakt (d.v.s. i samma rum) eller kontakt 
ansikte mot ansikte. Internationell expertis har olika synpunkter på vilken duration av kontakt som 
krävs (5 minuter till 1 timme), men är överens om att det inte handlar om flyktig, kortvarig kontakt.  
Hänsyn tas även till om patienten bedöms som högsmittsam och vid fall på enheter som vårdar 
särskilt mottagliga individer. Samråd med Vårdhygien vid behov.  
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Tillvägagångssätt 

• Enhetens linjechef listar medpatienter och personal som bedöms vara exponerade. Prioritera att 
identifiera personer med nedsatt immunförsvar och icke-immuna gravida i andra och tredje 
trimestern som kan behöva profylax.   

• Tidpunkt för exposition noteras, samt om de exponerade är utskrivna till hemmet eller annan 
vårdenhet. 

• Bedöm om de exponerade kan vara icke-immuna.  

• Beslut om åtgärder kring de exponerade, t ex provtagning för immunitetsbedömning, 
profylaxbehandling och vårdform sker i samråd mellan medicinskt ansvarig läkare och ordinarie 
infektionskonsult (dagtid) alternativt bakjour Infektion. 

• Enhetens linjechef kartlägger vilka enheter på sjukhuset som den smittsamme patienten besökt 
och meddelar detta till Vårdhygien. 

• Vårdhygien kontaktar övriga enheter som den smittsamma patienten besökt samt enheter som 
tagit emot exponerade medpatienter. 

• Om fall befunnit sig på DSBUS informerar kontorstid Vårdhygien koordinator (tel. 366 53) på 
Barncancercentrum. Övrig tid informerar vårdande enhet bakjour på barncancercentrum DSBUS.  
 

 
Bedöm i samråd med Vårdhygien om exponerade patienter som inte är i behov av åtgärder bör 
informeras per telefon eller via brev (se bilaga) om:  

• att de utsatts för vattkoppssmitta  

• att inkubationstidens längd är 10 - 21 dagar  

• att vara uppmärksamma på symptom och vid behov telefonledes kontakta sjukvård, te x via 1177 
för ställningstagande till tidig behandling 

• att uppge att de är exponerade vid eventuella sjukvårdskontakter under inkubationstiden. 
 
 

Personal 
Personal med vattkoppor eller bältros se Lathund Vårdhygien - personalinfektioner  

• Personal med vattkoppor eller generaliserad bältros stannar hemma och sedvanliga 
sjukskrivningsregler tillämpas tills blåsorna torkat in.  

• Personal som har lokaliserad bältros kan arbeta under förutsättning att blåsor täcks med 
förband, dock inte på avdelningar där det vårdas mottagliga patienter med risk för allvarlig 
sjukdom. Om tveksamhet råder, kontakta Vårdhygien för diskussion innan tjänstgöring.  

 
Icke-immun personal exponerad för vattkoppor: 

• Linjechef kan besluta om avstängning från arbete under inkubationstiden. Se i övrigt under 
rubriken Smittspårning. 

 
Bedömning av immunitet hos personal samt erbjudande om vaccination mot vattkoppor sker enligt 
verksamhetens rutin. 

 
Ansvar 

Linjechef ansvarar för att denna rutin är känd och följs av alla medarbetare. Enhetens linjechef 
ansvarar för att icke-immun städpersonal informeras om personlig skyddsutrustning innan städning av 
patientrum. 
 

Uppföljning, utvärdering och revision 

Medvetet avsteg från rutin dokumenteras i patientjournal om rutinen är kopplad till patient. Övriga 
orsaker till avsteg från rutin rapporteras i MedControl PRO eller i befintligt avvikelsehanteringssystem.  
 

 

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/su2259-2029296069-65/surrogate/Bilaga%201-%20Brev%20ang%20vattkoppsexponering.pdf
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/15780?a=false&guest=true
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Relaterad information 
Grundläggande vårdhygieniska principer. Riktlinje 
Vårdhygien – Lathund Tillpassning av andningsskydd. 
Lathund Vårdhygien - personalinfektioner. 
Vattkoppsexposition, handläggning.  
Vårdhygien vid luftburen smitta och droppsmitta. Riktlinje 
 

Kunskapsöversikt 
Sjukdomsinformation om vattkoppor och bältros. Folkhälsomyndigheten 
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Representanter arbetsgrupp Vårdhygien Sahlgrenska Universitetssjukhuset:  
Nina Lundgren, hygiensjuksköterska 
Martina Sansone, hygienläkare 
 
Granskare: Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 
Lars-Magnus Andersson, verksamhetschef  Infektion  
Leif Dotevall, bitr. smittskyddsläkare Smittskydd Västra Götaland 
Younis Khalid, verksamhetschef DSBUS 
Marie Studahl, överläkare Infektion  
Jan Sundqvist, HR-strateg  HR-strategiska avdelningen 
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https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31776/V%c3%a5rdhygien%20-%20Grundl%c3%a4ggande%20v%c3%a5rdhygieniska%20principer.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/15775?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/15780?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/23900/Vattkoppsexposition%20-%20Handl%c3%a4ggning.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/25868/V%c3%a5rdhygien%20vid%20luftburen%20smitta%20och%20droppsmitta.pdf?a=false&guest=true
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/vattkoppor-och-baltros-/

