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RUTIN 
Lathund vårdhygien - definitioner i rutiner för 
virusgastroenterit 
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  Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia 1 (av 1) 

Diarré Enligt WHO definieras diarré som tre eller flera lösa avföringar per dag 
(eller mer frekventa avföringar än vad som är normalt för den enskilde 
individen) 

Fall Person med misstänkt eller verifierad virusgastroenterit på enheten 

Indexfall Första personen som upptäcks vid ett utbrott 

Inkubationstid Tiden från att en person blir smittad till att denne får symtom. För virus-
gastroenterit orsakad av calicivirus är inkubationstiden oftast från 12 
timmar efter första kontakt till och med 48 timmar efter sista kontakt med 
smittsam person 

Inkuberad patient Patient som utsatts för smitta och som under en tidsperiod (inkubationstid) 
kan komma att utveckla symtom. Betraktas som frisk fram till eventuella 
symtom och ska därför inte vårdas av kohortpersonal 

Kohortvård   
 

- särskilt avdelad personal (kohortpersonal) vårdar patient/er med 
symtom på virusgastroenterit. De deltar inte i vård av övriga patienter 
eller i Livsmedelshantering på vårdenhet 

- ska införas redan vid misstanke om virusgastroenterit 
- bedrivs 24 timmar/dygn   
- upphör efter 24 timmars symtomfrihet  

Utbrott Smittspridning på enheten med två eller flera fall  

Flera enstaka fall, som kommit in med symtom, är per definition inte ett 
utbrott 

Intagningsstopp  
på grund av smitta 
 

Kan vara aktuellt vid risk för omfattande smittspridning som inte kan 
kontrolleras med andra åtgärder. Intagningsstoppet kan omfatta del av 
enhet eller i vissa fall hela enheten. Faktorer som påverkar är bland annat 
enhetens fysiska förutsättningar och/eller vilken typ av patienter som 
vårdas på enheten  

På aktuell del av enheten gäller att 

- alla patienter betraktas som inkuberade 
- inga patienter får skrivas in  
- utskrivning till andra enheter endast får ske om medicinska skäl finns 
- patienter inte får skrivas ut till korttidsplats inom kommunal vård och 

omsorg 
Områdeschef eller motsvarande beslutar om intagningsstopp som 
omfattar hela enheten  

Patientnära arbete Vårdarbete i rum där patienter undersöks, behandlas eller vårdas 

Vårdrelaterat arbete Innebär arbetsuppgifter på vårdenhet som t.ex. hantering av höggradigt 
rent gods, städning, arbete i läkemedelsrum eller avdelningskök 

 

 

 

http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/diarrhoeal-disease
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/15781?a=false&guest=true

