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Denna rutin gäller för: Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Riktlinjen 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 2016-04-18. Punkter om tvätt och städning etc. är borttaget och ersatt
med Riktlinje Grundläggande vårdhygieniska principer. I övrigt endast redaktionella ändringar.

Syfte
Förhindra smitta från person-till-person inom vård och omsorg vid vård av patient med diarré innan
orsak är fastställd. Enligt WHO definieras diarré som tre eller flera lösa avföringar per dag (eller mer
frekventa avföringar än vad som är normalt för den enskilde individen)
Observera att särskilda vårdhygienrutiner gäller vid vård av patient redan vid misstanke om
Virusgastroenterit.
Smittväg
 Fekal-oral
 Exempel på sjukdomar som sprids fekal-oralt är virusgastroenterit, Clostridium difficile-enterit,
hepatit A, infektioner orsakade av Campylobacter, EHEC, Salmonella inklusive S. typhi/paratyphi,
Shigella, Yersinia och av protozoer (Cryptosporidium, Entamöba histolytica och Giardia)

Arbetsbeskrivning
Patient på akutintag, mottagningar och slutenvårdsenheter
Patientnära och vårdrelaterat arbete
 Patienten vårdas i eget rum med toalett/toalettstol och ska vistas på rummet.
 Basala hygienrutiner kompletteras med handtvätt med tvål och vatten.
 Punktdesinfektion och patientnära städning samt rengöring av utrustning som delas mellan
patienter utförs alltid med Incidin® OxyFoam S.
 Personal som vårdar patient med diarré ska inte hantera oförpackade livsmedel under aktuellt
arbetspass, se rutin Vårdhygien – Livsmedelshantering på vårdenhet.
 Patienter och anhöriga ska informeras om vikten av god handhygien. Se Rena händer spelar roll.
 När diagnos är ställd gäller respektive vårdhygieniska rutiner för virusgastroenterit, Clostridium
difficile-enterit och hepatit A. För övriga infektioner se Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad.
 Vid behov av slutenvård och fynd av Salmonella typhi/paratyphi och Shigella ska Infektion
kontaktas.
 Vid misstanke på utbrott i samhället ska smittskyddsläkare i beredskap kontaktas.
 Riktlinje, Grundläggande vårdhygieniska principer gäller
Patient i behov av operation/undersökning
 Grundprincipen för patient med diarré och misstänkt eller konstaterad tarminfektion är att endast
akuta undersökningar/operationer mm utförs, vilket är en medicinsk bedömning. Informera
mottagande enhet och minimera väntetider

Ansvar
Linjechef på enheten ansvarar för att denna riktlinje med tillhörande rutiner är känd och följs av alla
medarbetare.
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Uppföljning, utvärdering och revision
Sammankallande i arbetsgruppen ansvarar för uppföljning/revision av innehållet.
Avsteg från riktlinjen med tillhörande rutiner rapporteras i MedControl PRO eller i befintligt
avvikelsehanteringssystem.

Relaterad information
Riktlinje Vårdhygien – Grundläggande vårdhygieniska principer
Rutin Vårdhygien – Basala hygienrutiner
Rutin Vårdhygien – Livsmedelshantering på vårdenhet
Rena händer spelar roll
Virusgastroenterit – vinterkräksjuka (Riktlinje och rutiner mm)
Rutin Vårdhygien vid Clostridium difficile
Rutin Vårdhygien vid hepatit A

Kunskapsöversikt
Smittvägar [Smitta och smittspridning]. Vårdhandboken
Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad

Arbetsgrupp/granskare
Arbetsgrupp Vårdhygien Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
Berith Carlsson, hygiensjuksköterska och sammankallande i arbetsgruppen
Katja Urwitz, hygienläkare
Anette Kullgren, hygiensjuksköterska
Lotta Osbeck, hygiensjuksköterska
Granskare:
Lars-Magnus Andersson, verksamhetschef
Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare

Infektion, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Smittskydd Västra Götaland
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