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Revideringar i denna version 

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

Syfte 

Att patient som är inkuberad vid eventuellt insjuknande i virusgastroenterit inte orsakar smittspridning 
i slutenvården samt säkerställa att patientens medicinska omhändertagande inte förhindras eller 
fördröjs. 
 
För definitioner, se Lathund Vårdhygien – definitioner i rutiner för virusgastroenterit 
 

Arbetsbeskrivning  

Patient som är inkuberad och i behov av inneliggande vård 

• Vid inläggning bör vård på eget rum prioriteras 

▪ Patient/patienter som utsatts för smitta på vårdenhet ska inte samvårdas med andra till dess att 
inkubationstiden passerat. Eventuellt lediga vårdplatser bredvid inkuberad patient/er ska inte 
beläggas tills dess att inkubationstiden passerat.  

• Kan röra sig fritt på enheten. Betraktas som frisk fram till eventuella symtom och ska därför inte 
vårdas av kohortpersonal 

• Kan äta i matsal men ska serveras alla livsmedel  

• Inför undersökningar, operationer och/eller behandlingar ska en medicinsk bedömning utföras 
avseende konsekvensen av inställd respektive utförd åtgärd  

Värdera 
- Exponeringsgrad, hur nära har patienten varit någon med symtom? 
- Hur stor risk är det att patienten insjuknar i anslutning till åtgärden? 
- Hur stor risk är det att inte utföra åtgärden – vilken konsekvens får det för patienten? 
- Hur stor risk är det att utföra åtgärden – vilken konsekvens får det för patienten och 

verksamheten om patienten insjuknar? 

• Vid undersökningar, operationer och/eller behandlingar ska mottagande enhet informeras om att 
patienten är inkuberad och att väntetider ska minimeras 

• Får byta vårdform om medicinska skäl finns. Mottagande enhet ska informeras om att patienten 
betraktas som inkuberad och vård på eget rum bör prioriteras 

• 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 inkuberats 

• När det gått 48 timmar utan symtom från sista kontakt med smittsam person betraktas patienten 
inte längre som inkuberad 

 

Ansvar 

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

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/17453?a=false&guest=true
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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 

Lathund Vårdhygien – definitioner i rutiner för virusgastroenterit 

 

Kunskapsöversikt 

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