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

 

Revideringar i denna version 

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

Syfte 

Att begränsa utbrott av virusgastroenterit genom att förhindra vidare smittspridning inom slutenvård. 
 
Utbrott definieras som smittspridning på enheten med två eller flera fall. Flera enstaka fall, som 
kommit in med symtom, är per definition inte ett utbrott. För övriga definitioner, se Lathund 
Vårdhygien – definitioner i rutiner för virusgastroenterit 
 
Denna rutin utgör ett tillägg till rutinen Vårdhygien vid virusgastroenterit – generella vårdåtgärder 
 

Arbetsbeskrivning 

• Smittsamhetsbedömning utförs av medicinskt ansvarig för varje enskild patient med symtom. 

• Informera verksamhetschef/motsvarande, bakjour och akutintag om pågående utbrott och att 
överbeläggningar därför inte tillåts på enheten. 

• Dokumentera i Vårdhygien – Loggbok vid virusgastroenterit  

• Skylta entrédörrar ”Magsjuka på enheten – kontakta sjuksköterska” 

• Informera Vårdhygien som ansvarar för den epidemiologiska övervakningen gällande utbrott av 
virusgastroenterit på sjukhusen. I första hand kontaktas enhetens kontaktteam alternativt 
akutlinjen på Vårdhygien.   

• Patienter med symtom – se Vårdhygien vid virusgastroenterit – generella vårdåtgärder 

• Patienter som bedöms vara inkuberade – se Vårdhygien vid virusgastroenterit – inkuberade 
patienter 

• Patienter med verifierad virusgastroenterit med samma agens kan 

 vårdas på samma rum  

 vårdas av samma kohortpersonal 

• Livsmedelshantering – se Vårdhygien – Livsmedelshantering på vårdenhet  

• Livsmedelshantering – tilläggsåtgärder på hela enheten  
− Alla patienter serveras alla livsmedel  
− Oförpackade livsmedel hanteras av personal som inte deltar i patientnära arbete under 

arbetspasset. Alternativt beställs färdiga smörgåsar från centralkök eller cateringfirma 
− Inga gemensamma måltider för personal t ex frukost, fika, frukt eller godis. Inga restriktioner för 

dryck eller medhavd mat. Personal kan värma mat i gemensam mikrovågsugn och äta i 
personalrum, sjukhusmatsal eller motsvarande 

− Tilläggsåtgärder avseende livsmedel kvarstår fem dygn efter sista symtom hos patient på 
enheten  

• Bedöm behov av utökad generell städning samt utökad desinfektion av tagställen med Incidin® 
OxyFoam. Se även riktlinje och rutiner Städning och rengöring  

• Vid behov av rådgivning kontakta i första hand enhetens kontaktteam alternativt akutlinjen på 
Vårdhygien. Under jourtid kontaktas bakjour på Infektion, 031 - 343 40 00 

• Calicirapport (elektronisk slutrapport) som finns på Vårdhygiens hemsida sammanställs inom 5 

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/17453?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/17458?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/17457?a=false&guest=true
https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/vardhygien/riktlinjer-och-rutiner/virusgastroenterit-samlingssida/
https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/vardhygien/kontakt/
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/17458?a=false&guest=true
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
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/15781?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/kontakt/
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dagar efter avslutat utbrott av calici (gäller Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Kungälvs 
sjukhus). Vårdenhetschefen eller motsvarande ansvarar för sammanställningen  

• Efter avslutat utbrott kontaktar Vårdhygien VEC för att avtala tid för möte med VEC och VÖL för 
vårdhygienisk uppföljning av smittspridningen i syfte att förhindra framtida utbrott 

 

Intagningsstopp 

• Intagningsstopp kan övervägas, på del av eller hela enheten, bland annat beroende på 
omfattningen av smittspridningen. Del av enhet kan vara ett eller flera rum 

• Värdera 
 Hur många patienter är sjuka? 
 Hur många av de som är sjuka har kommit in med symtom eller som inkuberade? 
 Hur lång tid har det gått mellan att patienterna insjuknat? 
 Har patienterna delat rum, toalett eller vårdats av samma personal? 
 Vilka risksituationer finns baserat på vilken typ av patienter som vårdas på enheten, kognitiv 

förmåga mm? 
 Hur ser enhetens lokaler ut; antal enkelrum, antal patienter per rum, antal toaletter mm? 
 Finns möjlighet att bedriva kohortvård hela dygnet?  
 Vilken konsekvens får det att stänga enheten? 
 Vilken konsekvens får det att inte stänga enheten? 

• Intagningsstopp som omfattar hela enheten beslutas enligt rutin för respektive sjukhus.  

För Sahlgrenska Universitetssjukhuset gäller att blanketten, Begäran om avvikelse från fastställt 

vårdplatsantal, fyllas i av vårdenhetens tjänstgörande vårdenhetschef och verksamhetschef samt 
godkänns av områdeschef. Se rutin Avvikande vårdplatser – intagningsstopp på grund av smitta – 
ELVIS 

• Bakjour och akutintag bör informeras om när intagningsstopp som omfattar hela enheten införs 
och hävs  

• För den del av enhet alternativt hel enhet som omfattas av intagningsstopp gäller att 
 alla patienter betraktas som inkuberade 
 inga nya patienter får läggas in  
 patienter inte får skrivas ut till korttidsplats inom kommunal vård och omsorg  
 utskrivning till andra enheter får ske om medicinska skäl finns 

• Intagningsstopp kan hävas när det gått 48 timmar efter sista symtom på respektive rum eller enhet 

• Intag efter upphävt intagningsstopp som omfattat stor del av eller hel enhet bör begränsas till max 
fyra patienter per arbetspass 

 

Ansvar 

Linjechef på enheten ansvarar för att rutiner avseende virusgastroenterit är kända och följs av alla 
medarbetare. Vårdenhetschef ansvarar för rapportering i det elektroniska verktyget Calicirapport. 
  
 

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 

Lathund Vårdhygien – definitioner i rutiner för virusgastroenterit 
Rutin Vårdhygien vid virusgastroenterit – generella vårdåtgärder 

https://insidan.vgregion.se/forvaltningar/su/stod-och-tjanster/system-a-o/elvis/sahlgrenska/blanketter/
https://insidan.vgregion.se/forvaltningar/su/stod-och-tjanster/system-a-o/elvis/sahlgrenska/blanketter/
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/12694/Avvikande%20v%c3%a5rdplatser%20%e2%80%93%20ELVIS.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/12694/Avvikande%20v%c3%a5rdplatser%20%e2%80%93%20ELVIS.pdf?a=false&guest=true
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/17458?a=false&guest=true
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Rutin Vårdhygien vid virusgastroenterit – inkuberade patienter 
Rutin Vårdhygien – Livsmedelshantering på vårdenhet 
Städning och rengöring (riktlinje och rutiner) 
Avvikande vårdplatser – intagningsstopp på grund av smitta – ELVIS 
Begäran om avvikelse från fastställt vårdplatsantal 
Vårdhygien – Loggbok vid virusgastroenterit 
 

Kunskapsöversikt 

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

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   
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https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/15781/V%c3%a5rdhygien%20-%20Livsmedelshantering%20p%c3%a5%20v%c3%a5rdenhet.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://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/12694/Avvikande%20v%c3%a5rdplatser%20%e2%80%93%20ELVIS.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/12694/Avvikande%20v%c3%a5rdplatser%20%e2%80%93%20ELVIS.pdf?a=false&guest=true
https://insidan.vgregion.se/forvaltningar/su/stod-och-tjanster/system-a-o/elvis/sahlgrenska/blanketter/
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/17457?a=false&guest=true
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/calicivirus-noro-och-sapovirus/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vinterkraksjuka-i-varden/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Infektioner-i-magtarmkanalen/Virusorsakad-gastroenterit--inklusive-vinterkraksjuka/

