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Revideringar i denna version 

Ersätter styrdokument ”Gastroenterit – råd och anvisningar för 
Infektionssjukvård” version 4 – Endast länkar till vårdhygien uppdaterade 
 

Syfte 
Råd och anvisningar angående patienter med gastroenterit 

 

Arbetsbeskrivning 
1. Kostråd  
Tarmvila vid täta kräkningar. Börja äta ca 4 timmar efter senaste kräkning. 
Probiotika (t ex Proviva® eller A-fil®) kan prövas, dock bristfällig vetenskaplig dokumentation. Dyrt!  
Ska inte användas som peroral vätskeersättning! 
Försiktighet med mjölk. 
Kostförslag: Ge pat häftet ”Akut diarrésjukdom”.  
 
2. Ersättning av vätskeförluster  
Oral vätskeersättning i första hand.  
Recept på oral vätskersättning: 
1 liter vatten (eller svagt te) 
½ tesked salt 
6 strukna teskedar druvsocker 
Smaksätt ev med 2-3 teskedar apelsin eller äpplejuice 
Hållbarhet 1 dygn 
 
Iv. vätska. Ringer-acetat fungerar för det mesta. Se Faktaruta 1 
Kom ihåg TPN om det hela blir långvarigt. TPN-mall finns i Melior.  
 
3. Läkemedel. 
Kom ihåg att vissa läkemedel måste kryssas eller dosjusteras! Se Faktaruta 2. 
Loperamid (Dimor®) kan lindra symptom och förkorta vårdtid. Kolla kontraindikationer!  
Gastroenteriter antibiotikabehandlas sällan. 
 
4. Anamnes. 
Bra om alla personalkategorier är lyhörda för nytillkomna uppgifter!!  
Vad man kan tänka på, se Faktaruta 3.  
 
5. Diagnostik 
Informera pat om provtagning, så att inget värdefullt spolas bort. 
Svabbtest (odlingspinne i rektum) när inte avföring kommer på beställning. 
Kom ihåg EHEC-diagnostik om mycket blod. 
Kontroller på avdelningen, se Faktaruta 4. 
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6. Hygien. 

Hygienrutiner enl. ”handbok för hälso-och sjukvård”och lokal anvisning. 
”Röd markering” – utvärdera och ompröva dagligen. T ex Calici grön 48 timmar efter sista symptom. 
Undervisa även patienten och anhöriga i korrekt handhygien! Sprit och tvåltvätt. 
Toaletten är endast avsedd för patient, ej anhöriga!! 
Slutstäda med Vircon 1% vid alla infektiösa gastroenteriter. 
 
7. Frätskador på huden – Hur förebygga sår? 
Sårprofylax: Inytiol eller Zinksalva bäst, men måste tvättas bort med duscholja!!! 
Rektal KAD (ConvaTec®). Bra men dyrt. Finns på IVA..  
 
8. Dokumentera.  
Undvik dubbeldokumentation i journal men dubbelkolla gärna fakta!  
 
Faktaruta 1: Beräkning av patientens totala vätskebehov under första dygnet 
1) Tidigare förluster (grad av intorkning). Bör ersättas under de första 12 timmarna 
- Måttlig dehydrering = 5% av kroppsvikten. (5% av 70kg 3,5 liter.) 
- Svår dehydrering = 10% av kroppsvikten. (10% av 70kg 7 liter.) 
2) Dygnsbehovet = 30 ml/kg kroppsvikt 
3) Pågående förluster, (diarre, kräkning, urin och perspiratio) 
Summan av 1,2,3 = patientens totala vätskebehov under det första dygnet. 
 
Faktaruta 2: Läkemedel med risk för njursvikt vid gastroenterit. 
För att minska risken för njurpåverkan i samband med dehydrering vid gastroenterit är det viktigt att 
sätta ut, alternativt minska på doserna av ACE-hämmare, reninhämmare och 
angiotensinreceptorblockerare (ATC C09). Försiktighet ska också iakttas för diuretika (ATC C03) 
och perorala antidiabetika (ATC A10).  
Varför inte använda ACE-hämmare vid gastroenterit?: Om man får diarré eller kräkningar, och 
därmed vatten- och saltförluster från kroppen, finns risk för blodtrycksfall. Om man samtidigt tar 
ACE-hämmare eller andra blodtryckssänkande medel minskar njurgenomblödningen och njurarna 
kan skadas. Det är ibland viktigt att hålla upp med medicineringen tills diarrén och kräkningarna har 
upphört. Därför är det bra om alla hjälps åt att tänka på att dessa läkemedel kan behöva sättas ut 
tillfälligt. 
 
Faktaruta 3: Anamnes vid gastroenterit. 

 Epidemiologi  

 Var och vad har du ätit? Egen brunn? Fler sjuka? Opastöriserad mjölk? 

 Riskyrke? Nyinsatta läkemedel? Naturläkemedel?  

 Symtom 

 Frekvens  

 Hur länge har du haft diarréer?  

 Konsistens (hur brukar magen vara i vanliga fall?) 

 Blod, slem i avföringen? 

 Kissat senast? Färg på urinen? 

 Lukt på avföringen? Sur söt?? 

 Ev diarrémönster, kopplat till mat? Mer diarréer dagtid etc  
 
Faktaruta 4: Mätvärden/kontroller på avd.  
Räkna diarréer  
Vätskelista åtminstone första dygnet 
Urinmätning (ev bladderscan). 
Sätt i bäcken så att personalen kan kontrollera utseende, lukt ev blod etc.. 
Puls och blodtryck minst x2 första dygnen 

http://www.vardhandboken.se/
https://www.vgregion.se/s/skaraborgs-sjukhus/vardgivare/vardhygien/vardhygien---sjukhus/smittamnen/gastroenterit/
http://www.fass.se/LIF/produktfakta/sok_lakemedel.jsp?expanded=C_C09#C09
http://www.fass.se/LIF/produktfakta/sok_lakemedel.jsp?expanded=C_C09#C09
http://www.fass.se/LIF/produktfakta/sok_lakemedel.jsp?expanded=C_C09_A#A
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Vikt skall tas så fort som möjligt senast dagen efter inkomst 
Vid långvariga diarrésymtom skall kalorilista föras. 
Hudkontroll runt anus på patienter som inte kan tala om själv. Ev rectalsond om många och sura 
diarréer på pat som inte kan klara sig själv. 
 

Arbetsgrupp 
Förutom överläkare Erik Backhaus även Mats Ottosson, ssk infektionsavdelning 22, SkaS Skövde. 
 
Käll- och litteraturförteckning 

Hygienrutiner enl. ”handbok för hälso-och sjukvård”och lokal anvisning. 
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