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Revideringar i denna version 

Ersätter version publicerad 2020-05-12. Endast redaktionella förändringar.  
 

Syfte 

Att vid diarré och/eller kräkning orsakad av virusgastroenterit förhindra smittspridning/utbrott. För 
definitioner, se Lathund Vårdhygien – definitioner i rutiner för virusgastroenterit 
 
Smittsamhetsbedömning 

Det är en medicinsk bedömning om patienten ska handläggas som ett misstänkt/konstaterat fall av 
virusgastroenterit. Den medicinska bedömningen är viktig även för att utesluta andra sjukdomar eller 
orsaker inklusive annan infektiös gastroenterit (Se Smittsamma sjukdomar Folkhälsomyndigheten). I 
den medicinska bedömningen ingår även att göra en smittsamhetsbedömning. 
 
Patienten som haft symtom på virusgastroenterit betraktas som smittfri efter 48 timmars symtomfrihet.   
 

 
Provtagningsrekommendationer 

• Vid misstanke om virusgastroenterit, provta faeces och/eller kräkning för virusanalys enligt 
gastroenteritblock. Bedöm även behov av bakteriediagnostik 

• För att verifiera misstänkt utbrott av virusgastroenterit bör prov tas från flera (3-4) patienter med 
symtom 

• Virus kan ofta detekteras efter att patienten blivit symtomfri. Upprepad provtagning eller prov från 
patient som blivit symtomfri är därför inte meningsfullt 

 

Misstanke om virusgastroenterit   

• Upprepade kräkningar och/eller diarré som har pågått i max fem dygn och med kvarvarande 
symtom senaste 48 timmarna. 

• Nära kontakt med person/er med liknade symtom (hem, boende, skola etc) inom 48 timmar 
före insjuknandet. 
 Vårda patienten på eget rum med toalett/toalettstol, inför kohortvård 
 Se Provtagningsrekommendationer nedan 

 

Misstanke om annan infektiös gastroenterit  

• Enstaka kräkning eller diarré alternativt långvarig diarré som har pågått i mer än fem dygn. 

• Ingen kontakt med person/er med liknande symtom 48 timmar före insjuknandet. 
 Vårda patienten på eget rum med toalett/toalettstol 
 Se Provtagningsrekommendationer nedan 

 

Bedöm om patient utan diarré och kräkningar ska betraktas som inkuberad 

• Under gastroenteritsäsong, fråga alla patienter om de haft nära kontakt med person/er med 
kräkningar och/eller diarré i sitt hem, boende, skola etc. under de senaste 48 timmarna. 

• Patient som haft sådan kontakt ska vid behov av inneliggande vård betraktas som inkuberad 
och har en ökad risk att insjukna. Vård på eget rum bör därför prioriteras. Inskrivande läkare 
ansvarar för att mottagande enhet informeras. Se Vårdhygien vid virusgastroenterit – inkuberad 
patient  

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/17453?a=false&guest=true
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/
https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/laboratoriemedicin/analyslistan/#G
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/17466?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/17466?a=false&guest=true
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Arbetsbeskrivning  

Patient med misstänkt/konstaterad virusgastroenterit som upptäcks på akutintag, 
mottagningar och slutenvårdsenheter 

• Patienten vårdas i eget rum med toalett/toastol och vistas på rummet  

• Inför kohortvård  

• Vid behov av inläggning från akutintag/mottagningar, ska patient med misstanke om virus-
gastroenterit i första hand vårdas på Infektion, Östra sjukhuset. Kontakta dagbakjour eller 
primärjour på Infektion för bedömning.   

• I de fall patienten inte prioriteras för vård på Infektion, eller av medicinska skäl inte kan vårdas på 
Infektion, ansvarar inskrivande läkare för att mottagande enhet informeras om att patienten ska 
vårdas på eget rum med toalett/toalettstol. Kohortpersonal följer med under transport till 
mottagande enhet. 

• Vid misstanke om utbrott på enheten. Se Virusgastroenterit - tilläggsåtgärder vid utbrott. 
 

Patientnära och vårdrelaterat arbete 

• Riktlinje, Grundläggande vårdhygieniska principer gäller  

•  Åtgärder för att begränsa smittspridning ska påbörjas genast, avvakta inte eventuellt provsvar 

• Handhygien vid patientnära och vårdrelaterat arbete ska alltid omfatta handtvätt med tvål och 
vatten efterföljt av noggrann torkning och avslutas med handdesinfektion. 

• Punktdesinfektion och patientnära städning, samt rengöring av utrustning som delas mellan 
patienter, utförs alltid med Incidin® OxyFoam S. Utförs av vårdpersonal. 

• Om patient använt/använder gemensam toalett ska punktdesinfektion med Incidin® OxyFoam S 
utföras efter varje toalettbesök (toalettsits och tagställen t ex spolknopp och kranar). Utförs av 
vårdpersonal. 

• Anhöriga uppmanas att vistas i patientens rum och inte röra sig fritt på enheten. Patient serveras 
alla livsmedel och äter på vårdrummet  

• Kohortvård avslutas när patienten varit symtomfri i 24 timmar. När kohortvården avslutas byter 
kohortpersonalen arbetskläder. 

 Kohortpersonal ska under arbetspasset inte hantera livsmedel för patienter utanför kohorten 
eller för medarbetare. Kohortpersonal tar hand om matbricka efter måltid och ställer in disken i 
diskmaskinen.  

• Patienten betraktas som smittfri efter 48 timmars symtomfrihet. Patienten duschar och byter till 
rena kläder/sängkläder och kan sedan vårdas tillsammans med andra.  

• Slutstädning utförs med Incidin® OxyFoam S vid hemgång, byte av vårdplats eller när patienten 
bedöms vara smittfri.  Utöver sedvanlig rengöring, städas alltid toalett (t ex toalettsits, spolknopp 
och kranar). Byt toalettpapper. Se Riktlinje och rutiner Städning och rengöring. 

• Patienter och anhöriga på berörd enhet ska informeras om vikten av god handhygien. Se Rena 
händer spelar roll  

• Inkuberad/e patient/er ska inte samvårdas med andra till dess att inkubationstiden passerat. Se 
Virusgastroenterit – inkuberad patient 

 
Smittsam patient i behov av operation/undersökningar, byte av avdelning eller inför utskrivning 

• Grundprincipen är att endast akuta undersökningar, operationer och/eller behandlingar får utföras, 
vilket är en medicinsk bedömning, och att kohortpersonal följer med.  Informera mottagande enhet 
och minimera väntetider 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/17453?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/17467/V%c3%a5rdhygien%20vid%20virusgastroenterit%20%e2%80%93%20till%c3%a4ggs%c3%a5tg%c3%a4rder%20vid%20utbrott.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31776?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/15016/V%c3%a5rdhygien%20-%20BASALA%20HYGIENRUTINER.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/21413/V%c3%a5rdhygien%20-%20Verksamhetens%20ansvar%20f%c3%b6r%20st%c3%a4dning%20och%20reng%c3%b6ring.pdf?a=false&guest=true
https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/vardhygien/rena-hander-spelar-roll2/
https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/vardhygien/rena-hander-spelar-roll2/
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/17466?a=false&guest=true
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• Får byta vårdform om medicinska skäl finns. Patienten vårdas på eget rum med toalett/ toalettstol 
på mottagande enhet 

• Kan skrivas ut till permanentboende, men inte korttidsboende i kommunen, efter avstämning med 
mottagande enhet/boende. Kan dock återgå till korttidsboende om det är där patienten insjuknat 

 
Personalfrågor 

• Personal med symtom ska omedelbart gå hem 

• Personal som arbetar på flera enheter, exempelvis läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter eller 
konsulter, ska byta arbetsdräkt efter patientnära arbete med smittsam patient. Övrig personal, 
exempelvis transportpersonal och biståndshandläggare, informeras om smittrisken. Det är dock 
inget hinder att de kommer till vårdenheten 

• Städpersonal ska informeras av vårdenhetschef/ansvarig sjuksköterska om att undvika direkt 
kontakt med smittsamma patienter.  

 

Riktlinjer för avstängning av personal 

I enlighet med regionövergripande Personaladministrativa riktlinjer (Diarienummer RSK 727-2007) 
kan personal med virusgastroenterit avstängas. Beslut om avstängning, enligt Allmänna bestäm-
melser (AB) § 10 mom. 4, fattas av arbetsgivaren. 
 
För Sahlgrenska Universitetssjukhuset gäller Avstängning vid misstänkt eller verifierad 
virusgastroenterit och blankett Tjänstgöringsförbud p.g.a. smitta Virusorsakad gastroenterit 
 
För Kungälvs sjukhus gäller Personaladministrativa riktlinjer vid Kungälvs sjukhus, i samband med 
befarad eller konstaterad virusorsakad gastroenterit – ”vinterkräksjuka”      

 

Ansvar 

Linjechef på enheten ansvarar för att rutiner avseende virusgastroenterit är kända och följs av alla 
medarbetare. 
 

Uppföljning, utvärdering och revision 

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

 

Relaterad information och arbetsdokument 

Riktlinje Vårdhygien – Grundläggande vårdhygieniska principer 
Lathund vårdhygien – definitioner i rutiner för virusgastroenterit 
Lathund Vårdhygien – Punktdesinfektion 
Rena händer spelar roll 
Rutin Vårdhygien – Virusgastroenterit, inkuberad patient  
Rutin Avstängning vid misstänkt eller verifierad virusgastroenterit 
Tjänstgöringsförbud p.g.a. smitta Virusorsakad gastroenterit 
Personaladministrativa riktlinjer vid Kungälvs sjukhus, i samband med befarad eller konstaterad 
virusorsakad gastroenterit – ”vinterkräksjuka” 
Rutin Vårdhygien Virusgastroenterit - tilläggsåtgärder vid utbrott 
 

Kunskapsöversikt 

Smittsamma sjukdomar. Folkhälsomyndigheten 
Sjukdomsinformation om calicivirus (noro- och sapovirus). Folkhälsomyndigheten 
Vinterkräksjuka i vården. Kunskapsunderlag för att minska spridningen av norovirus. Folkhälso-
myndigheten 2014 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/9172?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/9172?a=false&guest=true
http://intra.sahlgrenska.se/upload/SU/Sjukhusledning/Sjukhusdirekt%c3%b6r%20o%20stab/Personal%20o%20organisationsutveckling/HR-portal/Blanketter%20och%20checklistor/Arbetstid-och-ledighet/Tjanstgoringsf%c3%b6rbud%20pga%20smitta%20-%20virusorsakad%20gastroenterit%20-%20blankett.docx
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/27143/Virusorsakad%20gastrenterit.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/27143/Virusorsakad%20gastrenterit.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31776?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/17453?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/15016/V%c3%a5rdhygien%20-%20BASALA%20HYGIENRUTINER.pdf?a=false&guest=true
https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/vardhygien/rena-hander-spelar-roll2/
https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/vardhygien/rena-hander-spelar-roll2/
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/17466?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/9172?a=false&guest=true
http://intra.sahlgrenska.se/upload/SU/Sjukhusledning/Sjukhusdirekt%c3%b6r%20o%20stab/Personal%20o%20organisationsutveckling/HR-portal/Blanketter%20och%20checklistor/Arbetstid-och-ledighet/Tjanstgoringsf%c3%b6rbud%20pga%20smitta%20-%20virusorsakad%20gastroenterit%20-%20blankett.docx
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/27143/Virusorsakad%20gastrenterit.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/27143/Virusorsakad%20gastrenterit.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/17467/V%c3%a5rdhygien%20vid%20virusgastroenterit%20%e2%80%93%20till%c3%a4ggs%c3%a5tg%c3%a4rder%20vid%20utbrott.pdf?a=false&guest=true
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/respiratory-syncytial-virus-rsv/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/calicivirus-noro-och-sapovirus/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vinterkraksjuka-i-varden/
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Vårdhandboken. Virusorsakad gastroenterit inklusive vinterkräksjuka 
 

Arbetsgrupp/granskare 

Arbetsgrupp Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset:  
Anette Kullgren, hygiensjuksköterska (sammankallande) 
Berith Carlsson, hygiensjuksköterska 
Katja Urwitz, hygienläkare  
Kerstin Möller, hygiensjuksköterska 
Lotta Osbeck, hygiensjuksköterska   
 
Granskare:  
Lars-Magnus Andersson, verksamhetschef Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Jan Sundqvist, HR-strateg  HR-strategiska avdelningen, Sahlgrenska 
 Universitetssjukhuset 
 

Godkänt av  
 
Angereds Närsjukhus  Cornelia Bergdahl 
Capio Lundby Närsjukhus  Ola Blomqvist 
Carlanderska sjukhuset  Anders Bengtsson 
Frölunda Specialistsjukhus  Philipp Meijering  
Habilitering och Hälsa  Anne-Berit Ekström 
Kungälvs sjukhus  Jacob Wulfsberg  
Närhälsan   Karin Rignér   
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ulla Molander   
 

 

 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Infektioner-i-magtarmkanalen/Virusorsakad-gastroenterit--inklusive-vinterkraksjuka/

