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Revidering i denna version 

Endast mindre eller språkliga förändringar i denna revidering. 

Bakgrund 
Diarré och/eller kräkning är vanliga symtom på virusorsakad infektion i mag-tarmkanalen. 

Dessa symtom är också vanliga vid andra infektioner som sepsis eller bakteriella 

tarminfektioner, men även vid andra icke infektiösa sjukdomar. 

Virusorsakad gastroenterit har hög smittsamhet och därmed benägenhet att orsaka smitt-

spridning i vården. Virustyper som ger spridning i vården är främst Calicivirus (Noro- och 

Sapovirus). Hos barn är det även vanligt med gastroenterit orsakat av Rotavirus och 

Adenovirus. Både avföring och kräkning hos en infekterad person kan innehålla stora 

mängder virus. Smittdosen som krävs är liten. 

Inkubationstiden (tiden mellan smittotillfälle och symtom) är kort, 1-2 dygn. Symtomen 

varar normalt i 2-3 dygn. I vanliga fall kan smittsamheten kvarstå 48 timmar efter att 

symtomen upphört. Vissa personer kan utsöndra virus en längre tid. 

Syfte 
Att vid diarré och/eller kräkning på grund av virusorsakad gastroenterit förhindra 

smittspridning/utbrott i vården. 

Åtgärder 

Handhygien 
Efter vård av patient med diarré och/eller kräkning ska händerna först tvättas med tvål och 

vatten och sedan torkas noggrant. Mekanisk rengöring är viktig för att få bort så stor 

virusmängd som möjligt. Avsluta med handdesinfektion. 

Patienter och besökare ska informeras om vikten av god handhygien. Patienter som inte 

själva klarar god handhygien ska få hjälp med detta. 

Allmänna vårdrutiner 

 Arbeta utifrån basala hygienrutiner. 

 Endast akuta undersökningar/behandlingar som inte kan vänta av medicinska skäl ska 

göras på gastroenteritsjuk patient. Innan patient undersöks/behandlas ska mottagande 

enhet informeras om smitta. Vårdpersonal ska medfölja vid eventuell transport och 

patienten ska inte vänta i korridor eller väntrum utan tas in direkt för 

undersökning/behandling. Se till att sängkläder och patientkläder är rena innan 

transport för undersökning/behandling.  

 För undersökningar/behandlingar på smittexponerad patient ska mottagande enhet 

informeras och smittrisk värderas för varje enskild patient under inkubationstiden där 

konsekvens av inställd/framflyttad respektive utförd åtgärd får bedömas av 

patientansvarig läkare. 

Besök på akutmottagning/öppenvårdsmottagning 
Vid misstanke om virusorsakad gastroenterit eller om patienten har varit i kontakt med 

smittsam person ska patienten omgående ges enkelrum med egen toalett. Patienten ska 

vara kvar på rummet tills undersökning och bedömning är klar. 

Rubrik: Virusorsakad gastroenterit - vårdhygieniska aspekter

Dokument-ID: NU10092-2087047004-23

Version: 16.0



 

 3 

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet. 

Inläggning på sjukhus av patient från akutmottagning/annan mottagning/ 
direktinläggning 

Smittsamhetsbedömning ska göras på alla patienter vid inläggning och dokumenteras i 

Meliorjournal. 

Det är viktigt att få fram i anamnesen även om patienten är smittexponerad med risk att 

insjukna under vårdtiden. 

 Informera alltid mottagande enhet om misstanke om virusorsakad gastroenterit. 

 Patient med klara gastroenteritsymtom ska i första hand läggas in på infektions-

avdelning. 

 Patient med diarré/kräkning/smittexponerad som läggs in på vårdavdelning ska ha 

enkelrum med toalett som nås inifrån vårdrummet/särskilt avdelad toalett. 

Handläggning av enstaka patient som insjuknar på vårdavdelning och 
patient som varit i kontakt med smittsam person 

 Gör omgående en klinisk bedömning och en vårdhygienisk smittriskbedömning vad 

gäller smittsamhet när en patient får kräkning eller diarré. Tag eventuellt prov men 

vänta inte på provsvar innan åtgärd görs för att förhindra smittspridning. 

 Patient med diarré/kräkning ska isoleras på enkelrum med eget hygienutrymme. Kom 

ihåg att hålla vårdrumsdörren stängd. Om en patient på ett flerpatientsrum insjuknar 

ska patienten omedelbart flyttas till enkelrum. Rengör vårdplats och hygienutrymme.  

 Informera Vårdhygien för bedömning om smittspårning.  

 Kontakta Infektionskliniken för bedömning om eventuell överflyttning.  

Individuell medicinsk bedömning görs beroende på patientens underliggande sjukdom. 

 Samvårdade patienter på flerpatientrum även utan symtom bedöms smittexponerade 

och ska isoleras på rummet. Inga andra patienter får läggas in på detta rum under 

inkubationstiden. Medpatienterna ska inte flyttas eller vårdas med andra patienter 

förrän det gått 48 timmar sedan senaste kontakten med smittsam person, om det inte 

krävs av medicinska skäl. Egen toalett/hygienutrymme får avdelas för dessa patienter.  

 Vid flytt av medicinska skäl ska mottagande enhet informeras och patienten ska vårdas 

på enkelrum med toalett som nås inifrån vårdrummet/särskilt avdelad toalett. 

 Om möjligt avdela personal att bara ta hand om den sjuke patienten. 

 Vid fall av gastroenterit på avdelningen ska endast disponibel vårdplats utnyttjas. 

Korridorplatser får inte användas.  

 Kom ihåg att informera kringpersonal som till exempel städpersonal, fysioterapeut, 

arbetsterapeut, kurator och vaktmästare vilka åtgärder som ska prioriteras och vilka 

som bör skjutas upp. 

 Märk avdelningens dörr med affisch Vinterkräksjuka på enheten. 

 Begränsa om möjligt besök av anhöriga. 

 Efter 48 timmars symtomfrihet ska vårdrummet rengöras, se avsnittet 

rengöring/desinfektion. 

Handläggning vid utbrott 

OBS! Arbeta enligt ovanstående avsnitt och med tillägg av nedanstående 

Ett utbrott definieras som två eller flera fall av diarré och/eller kräkningar bland patienter 

och/eller personal där ett samband med smittspridning finns. 
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 Gör omgående en klinisk bedömning och vårdhygienisk smittriskbedömning av 

patienterna på enheten. Tag prov på de 2-3 först insjuknade patienterna men vänta inte 

på provsvar innan vidare åtgärder görs för att hindra smittspridning. 

 Ring Vårdhygien för smittspårning (helger och kvällar kontaktas jourhavande 

infektionsläkare). Skriv ut Smittspårningsjournal via Vårdhygiens hemsida. 

 Om flera patienter insjuknar på samma rum med virusorsakad gastroenterit kan de 

insjuknade fortsätta att dela rum samt hygienutrymme.  

 Vid utbrott ska avdelningens samtliga dörrar till vårdrum hållas stängda och 

patient/anhöriga vistas på vårdrummen. 

 Avdela personal till att bara vårda sjuka patienter samtliga pass dygnet runt. 

 Mathantering och köksarbete, se avsnitt mathantering. Alla patienter serveras mat på 

rummet. 

Intagningsstopp 

 Intagningsstopp kan införas vid spridning till flera vårdrum. Intagningsstopp kan 

också behövas om enheten inte har kontroll över smittspridningen till exempel om det 

inte är känt hur många som blivit smittutsatta i början av ett utbrott eller om personal 

har insjuknat. Avdelningens utformning avgör om intagningsstoppet omfattar hela 

avdelningen eller del av avdelningen. 

 Verksamhetschef tillsammans med vårdenhetschef fattar beslut om införande av 

intagningsstopp samt när detta ska hävas. Inför beslutet samråd med Vårdhygien. 

Under jourtid kan enhetens bakjour samråda med infektionsbakjour. Chefläkare och 

TIB ska informeras. 

 Meddela akutmottagning/koordinator. 

 Inga patienter ska läggas in eller övertas till avdelningen under intagningsstopp om det 

inte krävs av medicinska skäl. Flytta inte patient till annan vårdenhet om det inte krävs 

av medicinska skäl (undantag Infektionskliniken). 

 Intagningsstoppet hävs 48 timmar efter sista symtom av diarré/kräkning hos de 

insjuknade. Även nyinsjuknandet hos vårdpersonal ska ha upphört. 

 Under de första 24 timmarna efter intagningsstoppet har hävts ska endast disponibla 

vårdplatser utnyttjas (inga extraplatser, överbeläggningsplatser, korridorplatser 

etcetera). 

Fysioterapi/Arbetsterapi 

 Patienter från avdelning får inte gå och träna på arbetsterapin eller i fysioterapins 

lokaler. 

 Inför hemgång får alltid förskrivning av till exempel hjälpmedel göras. Utprovning 

genomförs efter individuell smittriskbedömning. 

Gastroenteritsjuk patient 

 Insatser ska endast göras om de bedömts som medicinskt nödvändiga inne på 

vårdrummet. 

Patient som smittexponerats men som inte är sjuk 

 En individuell bedömning görs i samråd med Vårdhygien. Vänta om möjligt till sist på 

dagen. 

Patienter på vårdrum utan smitta  

 Insatser utförs som vanligt på avdelningen. 
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 Patienter får träna i korridoren och på avdelningens träningsrum i sällskap av personal. 

OBS! Vid intagningsstopp räknas alla patienter som smittexponerade se ovan. 

Mathantering/munvård/läkemedel 

 Avdela personal som enbart sköter avdelningens kök och inte deltar i omvårdnads-

arbete. 

 Inga buffémåltider får serveras. 

 Maten serveras och delas ut av personal som inte vårdar gastroenteritsjuka patienter. 

 Personal som vårdar patient med diarré/kräkning ska inte hjälpa andra patienter med 

munvård eller intag av mat, dryck eller läkemedel. 

 Ingen självservering av kaffe, mellanmål eller dylikt får förekomma. 

 Endast kökspersonal får vara i avdelningsköket och dörren till köket ska vara stängd. 

 Nattpersonal som deltar i omvårdnadsarbete får inte bereda smörgåsar eller hantera 

livsmedel. Kom ihåg att kökspersonal iordningställer smörgåsar, förpackade en och en 

i plastfolie. 

 Vid utbrott rengörs kylskåp och skafferi i avdelningsköket. Öppnade förpackningar 

kasseras. 

Rengöring/desinfektion  
Informera städpersonal om virusorsakad gastroenterit inför deras dagliga arbete. På rum 

hos patient med virusorsakad gastroenterit används Incidin som desinfektionsmedel.  

Rengöring/desinfektion allmänt 

Vid ej synlig förorening med kroppsvätskor använd enbart Incidin. Vid synlig smuts 

använd rengöringsmedel och vatten före desinfektion med Incidin. 

Engångsdukar/tvättlappar ska bytas ofta och alltid innan rengöringslösning och 

desinfektionsmedel appliceras. 

Punktdesinfektion 

Punktdesinfektion utförs alltid direkt vid spill av kroppsvätskor och utsöndringar med 

rengöringsmedel och vatten, därefter Incidin.  

Daglig städning/rengöring 

Den dagliga städningen/rengöringen är ytterst viktig i strävan att hålla nere nivåerna av 

smittämne i miljön. Bearbeta ytan noga. 

 Vårdrum: Patientnära tagytor, till exempel sängbord och sänggrindar rengörs/ 

desinfekteras dagligen med Incidin.  

 Toalett: Rengör och desinfektera toalettsits/lock/spolknopp/handikappstöd, 

handfat/kranar, strömbrytare, hållare för toalettpapper/sanitetspåsar etcetera.  

 Duschrum: Ytor rengörs och desinfekteras med Incidin.  

 Golv rengörs med rengöringsmedel och vatten förutsatt att korrekt punktdesinfektion 

utförts. 

Desinfektion och rengöring av utrustning  

 Flergångsartiklar och hjälpmedel rengörs och desinfekteras efter användning i disk- eller 

spoldesinfektor.  

 Material som inte tål värme rengörs och desinfekteras med Incidin  

Brytande av isolering 
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När patienten är smittfri låt patienten duscha och byta till rena kläder.  

 Vårdrum: Rengör och desinfektera patientnära ytor till exempel sänggrindar, sängbord 

under-ovansida, sänglampa, manöverdosa säng, dävert, larm/ringklocka, stol/fåtölj, 

garderob, utrustning etcetera. 

 Säng och sänggrindar rengörs och desinfekteras med Incidin, därefter renbäddas.  

 Toalett: Rengör och desinfektera toalettsits/lock/spolknopp/handikappstöd, 

handfat/kranar, strömbrytare, hållare för toalettpapper/sanitetspåsar etcetera.  

 Toalettrulle som sitter innesluten i hållare, dra några varv papper och kassera detta 

samt rengör och desinfektera hållaren noggrant. Toalettrulle utan skyddande hållare 

kasseras. 

 Golv rengörs med rengöringsmedel och vatten förutsatt att korrekt punktdesinfektion 

utförts. 

Slutstädning  

Vårdrum: Rengör och desinfektera patientnära ytor till exempel säng, sänggrindar, 

sängbord under-ovansida, sänglampa, manöverdosa säng, dävert, larm/ringklocka, 

stol/fåtölj, garderob, utrustning. 

 Toalett: Rengör och desinfektera toalettsits/lock/spolknopp/handikappstöd, 

handfat/kranar, strömbrytare, hållare för toalettpapper/sanitetspåsar etcetera.  

 Golv rengörs med rengöringsmedel och vatten, förutsatt att korrekt punktdesinfektion 

utförts vid akutspill av kroppsvätskor.  

 I de fall det finns sängdraperi, duschdraperi, skickas detta till tvätt.  

Tvätthantering 

Ordinarie tvättrutin gäller. Ta med tvättsäck in på vårdrummet. Tvätt som förorenats 

kraftigt av diarré och/eller kräkning placeras i upplösbar plastsäck och sedan i gul 

plastsäck. 

Hemgång/utskrivning 

Vårdplanering 

Vårdplanering kan genomföras för de patienter som inte är gastroenteritsjuka, gärna i 

digital form. Vid intagningsstopp eller vid gastroenteritsjuk patient behöver digital 

vårdplanering göras om det inte kan vänta.  

Hemgång/utskrivning vid intagningsstopp 

Utskrivning till egna hemmet 

 Utskrivningsklar patient utan gastroenteritsymtom, gäller även patient som haft 

kontakt med gastroenteritsjuk person, kan skrivas ut. 

 Informera hemtjänst och/eller hemsjukvård i SAMSA att patienten har vårdats på en 

avdelning med virusorsakad gastroenterit. 

Utskrivning till särskilt boende eller korttidsboende 

 Patient som haft virusorsakad gastroenterit kan skrivas ut 48 timmar efter sista 

symtom.  

 Patient som haft kontakt med gastroenteritsjuk kan skrivas ut under förutsättning att 

patienten har eget rum och egen toalett. Patienten vistas på rummet i 48 timmar. 
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 Patient, som inte varit gastroenteritsjuk eller samvårdats med gastroenteritsjuk patient, 

kan skrivas ut under förutsättning att patienten har eget rum och egen toalett.  

 Informera boendet vid överrapportering i SAMSA.  

Provtagning 

 Oavsett provsvar ska alla patienter handläggas efter klinisk bild. Ett negativt provsvar 

utesluter inte virusorsakad gastroenterit. 

 Det finns ingen indikation för att upprepa provtagning på en redan provtagen och 

konstaterat calicipositiv patient. 

Personal 

 Personal med gastroenteritsymtom ska omedelbart gå hem. 

 Personal ska vara symtomfri i 48 timmar innan återgång till arbete. 

 Personal som utsatts för smitta ska inte hantera mat förrän det har gått minst 48 

timmar från sista kontakt med smittsam person. Gäller också vid smitta i egna 

hushållet.  

 Ingen bufféservering i personalrum under tiden virusgastroenterit finns på 

avdelningen. 

 Ta bort eventuella gemensamma frukt-/godisskålar, kakor, sockerbitar utan papper 

med mera. 

 Vid utbrott rengörs personalrum/kök, skafferi, kylskåp etcetera. 
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