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1. Bakgrund
Uppmärksamheten på virusorsakad gastroenterit har blivit allt större under de senaste
åren samtidigt som problemen i samband med ffa caliciutbrott är betydande. Eftersom
vissa virus som orsakar gastroenterit är mycket smittsamma drabbas många i
omgivningen. Ett stort antal patienter och vårdpersonal insjuknar varje år med stora
belastningar på vården och stängda avdelningar som följd.

2. Syfte
Syftet med detta handlingsprogram är att förhindra spridning av virusorsakad gastroenterit
inom vården.

3. Omfattning
Detta handlingsprogram gäller både patienter och personal i Landstinget Västmanland.

4. Ansvar
Verksamhetschefen ansvarar för att personalen får information om innehållet i detta
handlingsprogram. Varje anställd är skyldig att följa instruktionerna.

5. Tillvägagångssätt
5.1 Bedömning av situation
Vid diarré/kräkning hos en patient överväg alltid om det kan bero på infektion och därmed
utgöra risk för smittspridning. Ansvarig läkare ordinerar provtagning och gör en
bedömning om patienten utgör en smittorisk.
Vidta åtgärder för att förhindra smittspridning utan att vänta på provsvar!
Patient som kommer till sjukhuset med symtom skall redan på mottagningen isoleras i
eget rum med stängd dörr. Vid inläggning på vårdavdelning gäller fortsatt isolering dvs
eget rum med toalett eller avdelad toalett i korridor. Inneliggande patient som insjuknar
med symtom på gastroenterit isoleras på befintligt vårdrum. Märk dörren till vårdrummet
med gul skylt.
Patienter med symtom men även symtomfria patienter, vilka delar rum eller toalett med
dessa betraktas som potentiella smittbärare
Övriga vårdrutiner se 6.5 , 6.6 och 6.7
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5.2 Tillägg till basala hygienrutiner – Handtvätt med tvål och vatten
Vid misstänkt gastroenterit införs tillägg till basala hygienrutiner innefattande handtvätt.
Handtvätt med tvål och vatten samt noggrann torkning av händerna och därefter
handdesinfektion. Detta utföres före rent och efter orent arbete även om man har använt
handskar. Handtvätt ska utföras även om händerna är synligt rena då alkohol inte har
fullständig effekt på icke höljeförsedda virus som till exempel Calicivirus.1
Läs mer om Basala hygienrutiner, se länk
http://www.ltv.se/upload/Filarkiv/Egna_filer/Diagnostik/Mikrobiologi/Basala%20hygienrutiner%20%20070108.pdf

5.3 Definition utbrott, kohortvård och intagningsstopp
Utbrott
Ett utbrott definieras här som två eller flera fall av diarré/kräkning hos patienter
och/eller personal, där det finns ett tydligt epidemiologiskt samband med smittspridning. 2
Kohortvård
För att begränsa ett utbrott av virusorsakad gastroenterit kan kohortvård bli aktuellt.
Med kohortvård menas att patienter som exponerats för smitta och patienter med symtom
skiljs från de övriga patienterna och vårdas separat med särskild personal. Kohortvård ska
tillämpas hela dygnet för att vara effektivt. 3
Intagningsstopp
Intagningsstopp kan bli aktuellt vid okontrollerad spridning, dvs om patienter i mer än ett
vårdrum insjuknar och /eller om personal som ej varit i direkt kontakt med symtomgivande
patient insjuknar. Verksamhetschefen beslutar om intagningsstopp i samråd med
Avdelningen för Vårdhygien.
I samband med intagningsstoppet gäller även stopp för utskrivning till andra enheter 4 .
Vid ett intagningsstopp räknas samtliga patienter/personal på avdelningen som potentiella
smittbärare. Intagningsstoppet hävs 48 timmar efter symtomfrihet på vårdavdelningen.

1

Sveriges Kommuner och Landsting, Handbok för Hälso- och sjukvård, Infektioner i magtarmkanalen, sid 4
Socialstyrelsen, Att förebygga vårdrelaterade infektioner- ett kunskapsunderlag, 2006 sid 205
3
Socialstyrelsen, Att förebygga vårdrelaterade infektioner- ett kunskapsunderlag, 2006 sid 206
4
Sveriges Kommuner och Landsting, Handbok för Hälso- och sjukvård, Infektioner i magtarmkanalen, sid 8-9
2
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6. Åtgärder vid utbrott
6.1 Kontakta avdelningen för vårdhygien
I samråd beslutas om provtagningens omfattning, intagningsstopp och
besöksrestriktioner. Vid ett större okontrollerat utbrott kan avvikelser från detta
handlingsprogram komma att gälla.
Under kvällar och helger kontakta infektionsjouren för råd.

6.2 Information
Avd.chef/motsvarande informerar:
• Verksamhetschef
• All personal på avdelningen
• Berörda serviceavdelningar (t ex transport, kemlab, städ, centralkök, resursen)
• Patienter, anhöriga och besökare, sätt upp skylt på dörrar in till avdelningen

6.3 Provtagning
Tag avföringsprov för Calici enligt ordination från två-tre patienter/ personal helst inom 48
tim från symtomdebut. Se Mikrobiologens provtagningsanvisningar, se länk
http://www.ltv.se/LTVTemplates4/LTV_Page____18430.aspx

Skriv remisskommentar diarréutbrott
Vid diarréutbrott analyseras 3-5 prov Calicivirus för samma kostnad som ett prov om de
skickas in samtidigt till Mikrobiologen.
Vidta åtgärder för att förhindra smittspridning utan att vänta på provsvar!

6.4 Dokumentation
Dokumentera diarréutbrottets förlopp enligt lista, se länk
http://www.ltv.se/upload/Filarkiv/Egna_filer/Medicinsk%20service/Mikrobiologen/Vardhygien/Reg%20diarre_krakning%20avdelning.
pdf

Efter avslutat utbrott sänd en slutrapport av utbrottet till hygiensjuksköterskan, se länk
http://www.ltv.se/upload/Filarkiv/Egna_filer/Medicinsk%20service/Mikrobiologen/Vardhygien/Slutrapport%20gastroenteritutbrott.pdf

6.5 Patientrelaterade åtgärder
Potentiella smittbärare skall om möjligt inte flyttas inom avdelningen, andra avdelningar
eller besöka serviceenheter (sjukgymnast, arbetsterapi, röntgen, operation m fl).
Behandlingar och undersökningar som är absolut nödvändiga måste dock genomföras.
Informera mottagande enhet, både muntligt och på remiss, i god tid så att de hinner
förbereda sig. Transport utförs av avdelningens egna personal.
Informera patienten om vikten av att händerna tvättas noggrant efter
toalettbesök, samt före måltid. Lämna broschyr om handhygien!

Sida
4(7)

Division Diagnostik
Avdelningen för vårdhygien
Dokumentnamn
Fastställd av
Rolf Jansson

Virusorsakad gastroenterit på sjukhus
Handläggare
Eva Edberg

Gäller fr o m
2008-12-22

Dokumentnummer
QR12-I-Hyg-018

Version
4

6.6 Vårdrutiner
Mathantering
• All mat till patienter med symtom och potentiella smittbärare skall serveras på
vårdrummet
• Självservering för patienter skall inte förekomma
• Avdelningsköket bör bemannas med särskilt avdelad personal som inte samtidigt
deltar i vården av patienter med symtom eller potentiella smittbärare
• Gemensam buffé (fika) för personal på avdelningen ska undvikas
Punktdesinfektion, daglig städning och slutstädning
Punktdesinfektion
Spill och stänk av kroppsvätskor eller utsöndringar torkas upp direkt av vårdpersonal
•
•

Ta upp spill/stänk med papper
Bearbeta sedan ytan noggrant med ett alkoholbaserad ytdesinfektion med tensid
(DAX Ytdesinfektion Plus)

Daglig städning
• Infekterade rum städas sist. Desinfektera tagytor dvs dörrhandtag och patientnära ytor
i vårdrummet samt toalett och handfat med alkoholbaserad ytdesinfektion med tensid
(DAX Ytdesinfektion Plus)
Övrig städning utförs som vanligt med allrengöringsmedel och vatten. Använd
rumsbunden utrustning som desinfekteras efter avslutad städning.
Slutstädning
Utförs då patientens diarrésymtom upphört eller när patienten flyttas från rummet. Utöver
daglig städning som utförs av vårdpersonal, rengör och desinfekterar vårdpersonal all
utrustning och allt material som använts vid vård och behandling av patienten.
•

Madrass avtorkas flödigt med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel tensid (DAX
Ytdesinfektion Plus). Kraftigt förorenad madrass kasseras.
• Kudde skickas till tvätt eller kasseras
• Patientnära ytor och tagställen i vårdrum och toalett rengöres och desinfekteras med
alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid (DAX Ytdesinfektion Plus)
• Byt toalettpappersrulle
Lokalvårdare får ej städa på annan avdelning eller mottagning utanför smittad avdelning.
Avfalls- och tvätthantering
Avfall och smutstvätt läggs direkt i säck på vårdrummet. Säckarna försluts på rummet och
skickas på sedvanligt sätt.

Sida
5(7)

Division Diagnostik
Avdelningen för vårdhygien
Dokumentnamn
Fastställd av
Rolf Jansson

Virusorsakad gastroenterit på sjukhus
Handläggare
Eva Edberg

Gäller fr o m
2008-12-22

Dokumentnummer
QR12-I-Hyg-018

Version
4

6.7 Vårdplanering och utskrivning till annan vårdform
Vårdavdelning utan intagningsstopp
Gällande potentiella smittbärare sker ingen vårdplanering eller utskrivning förrän efter
symtomfrihet 48 timmar. För övriga patienter sker vårdplanering och utskrivning enligt
ordinarie rutiner
Vårdavdelning med intagningsstopp
Efter individuell bedömning sker vårdplanering via telefon eller videokonferens för att inte
försena kommande utskrivningar. Vid intagningsstopp sker ingen utskrivning från
vårdavdelningen.

6.8 Besökare
Besökare till en patient ska inte samtidigt gå runt till andra patienter på avdelningen
eller sjukhuset i övrigt. Informera om vikten av en god handhygien.

6.9 Personal och studentrelaterade åtgärder
Personal/studerande som insjuknar skall avbryta arbetet och gå hem
Symtomfrihet 48 tim krävs innan återgång i arbetet.
All personal ska i möjligaste mån vara avdelningsbunden, dvs inte tjänstgöra på andra
avdelningar samtidigt.

7. Referenser
Socialstyrelsen, Att förebygga vårdrelaterade infektioner – ett kunskapsunderlag, 2006
Sveriges Kommuner och Landsting, Handbok för hälso- och sjukvård
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Bilaga 1
Checklista vid utbrott av virusorsakad gastroenterit
Isolera patienten/patienterna på vårdrummet, med stängd dörr. Skylt på dörren enligt
instruktion
Tag avföringsprov enligt ordination
Informera all berörd personal, punkt 6.2
Kontakta Avd för Vårdhygien vid misstanke om utbrott

Tillämpa basala hygienrutiner, mekanisk rengöring med handtvätt ska föregå
handdesinfektion, punkt 5.2
Informera och/eller hjälp patienterna med deras handhygien
Överväg kohortvård
Avdela personal som sköter mathanteringen
Avbryt all bufféservering till såväl patienter som till personal
Desinfektera riskutsatta ytor dagligen och vid behov, punkt 6.6

Överväg, i samråd med verksamhetschef och Avd för Vårdhygien, intagningsstopp
Skylta avdelningen med information om ”magsjuka”, enligt instruktion

För epidemirapport över insjuknade, punkt 6.4
Sänd slutrapport över utbrottet till Avd för Vårdhygien, punkt 6.4
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