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Lokala rutiner vinterkräksjuka (Calicivirus)- Särskilt boende 
 
Calcivirus har vid utbrott visat sig vara synnerligen smittsamt. Smittade personer kan vanligen 
sprida smitta upp till två dygn och ibland längre efter symtomfrihet. Inkubationstiden är 12-48 
timmar. 
 
Symtomen är illamående, kräkningar och diarré. Sjukdomen går över av sig själv men vila och 
vätska rekommenderas. Äldre, små barn och personer med svåra sjukdomar kan drabbas av 
komplikationer.   
 
Virus utsöndras i stora mängder främst i avföringen och kan spridas på olika sätt: 
• Via  direkt eller indirekt kontakt med smittade personer. 
• Via livsmedel som hanterats och förorenats av en person som är eller nyligen har varit sjuk. 
• Smittan kan spridas mellan patienter eller via personalen. 
 
Riktlinjer 
• Vid utbrott av vinterkräksjuka skärps hygienrutinerna. Det innebär att vårdtagare med symtom på 
vinterkräksjuka isoleras och vårdas av så få som möjligt. Anslag på dörrar in till avdelningarna med 
information om pågående vinterkräksjuka ska sättas upp och där ska också informeras om  
besöksförbud eller om besök undanbedes.   
 
• Det blir stopp av flyttning av vårdtagare till och från avdelningarna. 
 
• Personal som arbetar med vårdtagare med vinterkräksjuka får inte hantera livsmedel eller vårda   
övriga vårdtagare som inte smittats. Alla måltider ska serveras inne på rummet och särskilda 
toaletter ska användas av den smittade. 
 
• Personal ska inte röra sig mellan olika avdelningar. 
 
• Matleveranser ska lämnas vid dörren. 
 
• Riskanalys sedd ur patientsäkerhetsperspektiv bör utföras och denna ska skickas till 
socialnämnden för kännedom 
  
• Planerade insatser på Fluxens seniorboende inställes (dessa sköts av särskilda boendet Ugglans 
nattpersonal). 
 
•Sjuksköterska anmäler antal smittade vårdtagare och områdeschef anmäler antal smittade personal 
utbrottet via länk 
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Basala hygienrutiner 
Personalrelaterade åtgärder 
• Personal med symtom på eventuell magtarminfektion bör inte tjänstgöra och bör inte tjänstgöra 
förrän 2 dygn efter symtomfrihet. 
 
• Vid enhet där utbrott av  misstänkt eller verifierad virusorsakad gastroenterit förekommer ska 
personal i görligaste mån vara enhets- eller avdelningsbunden, d. v. s. den ska inte tjänstgöra på 
andra vårdenheter samtidigt. Det gäller all personal, såväl läkare, nattpersonal, lokalvårdare, 
sjukgymnaster, arbetsterapeuter, studerande osv. Det är viktigt att ta hänsyn till arbetets art och att 
alla tillämpar basala hygienrutiner och byter arbetskläder vid behov.  
 
• Alla personalkategorier ska använda kortärmad arbetsdräkt vid undersökning, vård och 
behandling eller annan direktkontakt med patient. Arbetsdräkten bör tillhandahållas av 
arbetsgivaren.  
 
• Vårdrummet ska städas med rengöringsmedel varje dag. Var noga med rengöring och desinfektion 
av toalett och tvättställ.   
 
• Vid vård av vårdtagare med misstänkt tarminfektion tillämpas: 
 
-  handtvätt med tvål och vatten, noggrann torkning av händerna och därefter handdesinfektion  

med 70% handsprit. Detta utförs före rent och efter orent arbete även om handskar använts. 
Handtvätt ska utföras även om händerna är synligt rena då alkohol inte har fullständig effekt på 
icke höljeförsedda virus. 

 
- handskar vid all kontakt med urin, avföring, kräkningar, blod och sekret. 
 
- plastförkläde vid risk för stänk eller vid direkt kroppskontakt med patienten. 
 
Patientrelaterade åtgärder 
• Vårdtagare med symtom (diarre och/eller kräkningar) ska vistas i eget rum och ska ha egen 
toalett. 
 
• Vårdtagare med symtom ska inta alla måltider på rummet och får inte uppsöka allmänna 
utrymmen. 
 
• Uppmana den sjuke att tvätta händerna regelbundet, särskilt före måltider och efter toalettbesök. 
Hjälp dem som så behöver. 
 
• Vårdtagare som delat rum med den sjuke ska betraktas som potentiellt smittade. Lägg inte in nya 
vårdtagare på rummet inom följande 48 timmar efter sista symtom. 
 
   
 Undvik besök vid smitta 
• Vinterkräksjukan kan komma in på äldreboenden via besökare, personal och patienter. Smittan 
kan snabbt föras vidare. 
 
• Besök inte anhöriga på äldreboenden när du kräks eller har diarré.  Vänta minst i två dygn efter du 
har blivit fri från symtomen. 
 
• Om du har haft kontakt med någon som är magsjuk ska du också vänta minst två dygn med att 
besöka anhöriga eller bekanta på äldreboenden. 
 
• Undvik besök på avdelningar och äldreboenden där det pågår vinterkräksjuka. 


