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Denna rutin gäller för NU-sjukvården, men kan appliceras som rekommendation för 

primärvård inom Fyrbodal. 

 

 

Revidering i denna version 

Endast mindre förändringar i denna revidering. Rutinen hette tidigare Riskfaktorer för 

smittspridning i vård och omsorg. 

Bakgrund 
Smittspridning i vården sker oftast genom direkt eller indirekt kontakt via händer och föremål 

som kontaminerats med mikroorganismer. Förekomst av riskfaktorer ökar risken för 

smittspridning. 

Med riskfaktorer menas olika medicinska faktorer eller tillstånd hos patient/vårdtagare som 

innebär en ökad risk för smittspridning och vårdrelaterad infektion. 

Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas. 

För vissa tillstånd och diagnoser finns givna regler för vård. Exempelvis att patienter med 

mässling ska vårdas på rum med ventilation avsedd för luftburen smitta. För det mesta är det 

dock patientens symtom och riskfaktorer som är avgörande för val av vårdplats eller rum på 

boende. 

Syfte  
Att underlätta vid smittriskbedömning vilket ska göras fortlöpande av varje patient/ 

vårdtagare med värdering av eventuella vårdhygieniska riskfaktorer. 

En genomgång och värdering av eventuella riskfaktorer är grundläggande för att bedöma 

smittrisken och för ett adekvat handläggande, till exempel hur man prioriterar till eget rum och 

eget hygienutrymme. 
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Vårdhygieniska riskfaktorer 
Nedanstående tabell beskriver de vanligaste riskfaktorerna som ska beaktas i samband med 

smittriskbedömningen. 

Vårdhygien kan hjälpa till vid frågor eller oklarheter vid riskbedömning. 

 

Typ Riskfaktor smittspridning Exempel och kommentarer 

HUD Skadad hud eller 

slemhinna 

Sår 

Abscess/böld 

Eksem 

Hudsjukdom 

Ökad smittrisk vid irriterade/rodnade, 

infekterade, vätskande, svårläkta eller 

stora omläggningskrävande sår. 

Skadad hud drar lättare till sig 

mikroorganismer från omgivningen 

och har alltid en högre 

bakterieförekomst. 

 Dränage Till exempel från sår eller pleura. 

 Infarter/kärlkatetrar Till exempel CVK, CDK, Piccline, 

Port-a-cath eller Peritoneal-

dialyskateter (PVK utgör en mycket 

liten risk). 

 Stomier (Konstgjorda 

kroppsöppningar) 

Till exempel urostomi, kolostomi, 

gastrostomi/PEG, trakeostomi.  

MAG/TARM Diarré 

Avföringsinkontinens 

Sprider tarmbakterier oavsett 

infektionsorsakade tarmbesvär eller 

ej. 

 Stomi Stomi som läcker utgör särskild 

smittrisk. 

 Kräkning  Smittrisk vid mag-tarminfektion. 

URIN Urininkontinens 

Urinvägskatetrar/ 

Urinavledningskatetrar 

Till exempel KAD, suprapubis-

kateter, RIK (ren intermittent 

katetrisering) eller pyelostomi. 

Särskilt hög smittrisk vid läckage. 

LUFTVÄGAR Luftvägssymtom Ökad smittrisk, särskilt vid hosta. 

KOGNITIV 
FÖRMÅGA 

Svårighet att förstå och 

följa instruktioner. 

Till exempel demens, eller barn som 

stoppar saker i munnen. 

Särskilt hög smittrisk vid samtidig 

förekomst av andra riskfaktorer. 
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Åtgärder 

Allmänt 
Vid inläggning på flerpatientsrum prioriteras de som kan sköta sig själva och med så få 

riskfaktorer som möjligt. Det är inte enbart den enskilde patientens riskfaktorer som måste 

bedömas utan även medpatienternas. Flera patienter med stora sår, flera infarter (undantag PVK) 

eller drän bör inte vårdas på samma vårdrum. 

Ju fler patienter på ett rum desto större risk för smittspridning, detta gäller också vid delat 

hygienutrymme. Har patienten ett omfattande omvårdnadsbehov räknas det som en risk i sig. 

För att kunna bedöma vissa smittrisker krävs anamnesuppgifter enligt nedan. 

 Uppger patienten symtom som talar för aktuell luftburen smittsam sjukdom som kräver rum 

med särskild ventilation vid vård? 

 Finns särskild smittsam sjukdom i omgivningen som kräver isolering under inkubationstiden, 

till exempel magsjuka, kikhosta, vattkoppor, mässling? 

 

 

Ibland finns smittrisker hos enskilda patienter som kräver specialåtgärder vid deras medicinska 

behandling, men som ur vårdhygienisk synpunkt inte behöver någon specialbehandling om 

hänsyn tas till riskfaktorer enligt tabell ovan och basala hygienrutiner följs. 

Detta kan gälla exempelvis vid: 

 Känt bärarskap av resistenta bakterier hos patient eller nära kontakter. 

 Känd blodsmitta. 

 Utlandsvistelse nyligen. 

 Sjukhusvård nyligen. 

 

 

Fördjupad anamnes vid bedömningen kan behövas vid svårtolkade symtom. 

 Har patienten feber eller tagit febernedsättande läkemedel som kan påverka bedömningen? 

 Finns immunnedsättning på grund av sjukdom och/eller medicinering? 
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Kommentarer till tabell sidan 2 

HUD 

Patient med vätskande sår, utbredda eksem, större hudskador, centrala infarter eller stomier innebär 

smittrisk och bör placeras på enkelrum eller med så få medpatienter som möjligt. Observera risk att 

både sprida smitta och att vara mottaglig för smitta. Vid utbredda sår och känd multiresistent 

bakterie eller misstanke om detta, se separata dokument om multiresistenta bakterier på 

Vårdhygiens hemsida. 

MAG/TARM 

Patient 

Patient med diarré eller avföringsinkontinens riskerar att sprida tarmbakterier till omgivningen, 

speciellt i hygienutrymmet. Detta gäller också patienter med inflammatorisk tarmsjukdom eller 

annan sjukdom med associerad diarré. 

 Patient ska vårdas på enkelrum med eget hygienutrymme. 

Obs! Vid misstanke om tarminfektion ska Infektionskliniken kontaktas för bedömning. 

Patient får aldrig placeras i korridor eller gemensamma lokaler som dagrum eller väntrum. 

 Patient och besökare informeras om vikten av en god handhygien. 

 Patient som har akut diarré ska endast genomgå undersökningar/operationer som inte kan 

vänta av medicinska skäl. Kontakta alltid mottagande enhet så att patienten tas emot direkt. 

Personal 

 Handtvätt med tvål och vatten ska alltid utföras före handdesinfektion efter vård av patient med 

diarré enligt basala hygienrutiner. 

 Personal som vårdar patient med diarré ska inte hantera oförpackade livsmedel under 

innevarande arbetspass. 

LUFTVÄGAR 

När en person hostar sprids alltid droppar som innehåller bakterier och virus, även om patienten 

inte har en aktiv infektion. Vid misstanke om mer smittsam luftvägsinfektion exempelvis 

influensa, kikhosta eller tuberkulos rekommenderas kontakt med infektionsjour innan 

inläggning. Om symtom eller anamnes talar för sjukdom där smitta är luftburen som mässling 

eller vattkoppor ska rum avsett för luftburen smitta användas. 

Vid hosta gäller 

Patient 

 Undvik att vårda patient som har hosta tillsammans med andra patienter. 

 Patient ska inte vårdas i korridor eller vistas i gemensamma lokaler som dagrum eller väntrum 

utan smittriskbedömning. 

 Patienten informeras om god hosthygien, det vill säga hosta i armveck eller i näsduk som 

slängs direkt. Noggrann handhygien. 

Personal 

 Personal som arbetar nära hostande patienter ska alltid skydda sig för droppsmitta. Det är 

viktigt att använda visir som går nedanför hakan. Vid misstanke om luftburen smitta används 

även andningsskydd, FFP3. 

 Vid sugning och inhalationsbehandling ska visir alltid användas. 

 Vid bronkoskopi ska andningsskydd FFP3 och skyddsglasögon/visir alltid användas. 
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