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Detta dokument är avsett som ett stöd för handläggningen av patienter med 
misstänkt/verifierad gastroenterit (magsjuka) orsakad av calicivirus.  
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Checklista vid misstänkt/konstaterat fall av 
calicivirusinfektion 
• Vårda patient/er med symtom på enpatientrum med eget hygienutrymme – vistas på 

rummet med stängd dörr till symtomfrihet i 48 timmar. 

• Tillämpa basala hygienrutiner med handtvätt som tillägg. 

• Använd stänkskydd (vätskeresistent kirurgiskt munskydd och skyddsglasögon eller 
heltäckande visir) vid risk för stänk mot ansiktet. 

• Kohortvård dygnet runt rekommenderas från första fall för att undvika smittspridning. 

• Asymptomatiska medpatienter på flerpatientrum betraktas som inkuberade och ligger 
kvar på rummet under inkubationstiden (48 timmar). Inga andra patienter flyttas in.  

• Prov tas från avföring/kräkning. Vid ett utbrott bör minst tre patienter med symtom 
provtas. Patienter med misstänkt calicivirusinfektion bör betraktas som möjligt 
smittsamma även om provsvaret är negativt. 

• Informera all berörd personal. Skylta enheten med information om smittsam magsjuka 
(bilaga 4). 

• Öka frekvensen av rengöring och desinfektion.  

• Avdela personal som sköter mathanteringen. Ingen bufféservering.  

• Kontakta vårdhygienisk expertis vid misstanke om utbrott.  

• Om kohortvård inte är möjlig eller vid snabb, utbredd smittspridning överväg 
intagningsstopp i samråd med verksamhetschef, MAS och vårdhygienisk expertis.  

• För loggbok/epidemirapport över insjuknade.  

• Om patienter inom kohorten behöver genomgå undersökningar/behandlingar som inte 
kan skjutas upp eller vid flytt från enheten ska mottagande enhet informeras om 
smittrisken så att åtgärder kan vidtas innan patienten kommer. 

 
 
Efter kontakt med patienter som har diarréer och/eller kräkningar ska personal alltid tvätta 
händer med flytande tvål och vatten samt torka dessa torra innan handdesinfektion utförs 
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Calicivirus – Inledning 
Gastroenteritutbrott orsakade av calicivirus ger varje säsong upphov till stora problem inom 
hälso- och sjukvården och i särskilda boenden. Utbrotten leder inte bara till ökat lidande för 
patienterna utan även till organisatoriska problem på grund av förlängda vårdtider, 
intagningsstopp med tillhörande platsbrist, utlokalisering av patienter, sjukskrivning av 
personal och höga kostnader.  
 
Förutom detta länsövergripande handlingsprogram kan det vid behov finnas en lokal plan 
utifrån enhetens förutsättningar med kända tydliga rutiner för hantering av 
calicivirusorsakad gastroenterit. Tarminfektioner orsakade av calicivirus smittar ofta både 
patienter och personal inom en vårdenhet och tidig identifiering och vidtagna åtgärder, som 
isolering och kohortvård, är viktiga för att begränsa spridning. 
 
Tänk på: 

• att kräkningar och diarré inte alltid är vinterkräksjuka utan kan vara 
tecken på annan allvarlig sjukdom som till exempel sepsis 
(blodförgiftning).  

• att även andra mikroorganismer än calicivirus kan vara orsak till 
kräkningar och diarré. 

 

Vårdhygien 
Vårdhygien Stockholm har till uppgift att tillsammans med vårdgivaren bedöma risken för 
smittspridning och rekommendera åtgärder för att minska utbrott orsakade av calicivirus i 
vården. Vårdhygien bedömer tillsammans med vårdgivaren om god hygienisk standard 
uppfylls enligt 2§ HSL. Smittskyddsläkaren har ett övergripande samrådsansvar gällande 
smittsamma sjukdomar inklusive vårdrelaterade infektioner. Calicivirus är inte en 
anmälningspliktig infektion enligt smittskyddslagen. 
 

Basala hygienrutiner 
Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 
2015:10). Se vardgivarguiden.se/kunskapsstod/vardhygien/hygienrad/basala-hygienrutiner/ 
och vardgivarguiden.se/kunskapsstod/vardhygien/digital-utbildning/. 
 
Vid patientnära arbete används engångshandskar och plastförkläde. Stänkskydd 
(vätskeresistent kirurgiskt munskydd och skyddsglasögon eller heltäckande visir) vid risk för 
stänk mot ansiktet. 
 
Efter kontakt med patienter som har diarréer och/eller kräkningar ska personal alltid tvätta 
sina händer med flytande tvål och vatten samt torka dessa torra innan handdesinfektion 
utförs.  
 
Handtvätt är en viktig åtgärd före handdesinfektion för att minska spridningen av calicivirus. 
Alkoholbaserat medel har otillräckligt dokumenterad effekt vid calicivirus och ska därför 
användas i kombination med handtvätt. Den avslutande handdesinfektionen med 
alkoholbaserade medel motverkar även spridning av andra samtidigt förekommande 
mikroorganismer. 
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Calicivirus – Definitioner  

Calicivirus Virusfamilj som orsakar gastroenterit, s.k. vinterkräksjuka. 
Undergrupper är noro- och sapovirus. 

Enhet  En organisatorisk enhet som tillhandahåller hälso- och sjukvård eller 
omsorg. I detta dokument inkluderas alla typer av behovsprövat boende 
(till exempel korttidsvård, heldygnsomsorg, servicehus och LSS boende). 

Fall Patient eller personal med misstänkt/verifierad calicivirusinfektion. 

Indexfall Det första fall som upptäcks. 

Inkubationstid Tid från smittotillfället till symtom.  

Inkuberad patient Patient som utsatts för smitta och kan komma att utveckla symtom. 

Kohort En eller flera insjuknade och inkuberade patienter som vårdas av 
avdelad personal och avskilt från andra patienter. 

Kohortvård Avdelad personal (kohortpersonal) som vårdar patient/er med symtom 
på calicivirusinfektion och inkuberade patienter och gäller dygnet runt. 
Kohortpersonal deltar inte i vård av övriga patienter eller i 
livsmedelshantering. 

Patient Avser i detta dokument alla personer som vårdas i slutenvård, 
öppenvård och särskilt boende. 

Personal Vårdpersonal av alla yrkeskategorier, studenter, praktikanter och 
personal som arbetar på särskilt boende. 

Rum Rum på vårdavdelning/mottagning eller lägenhet i särskilt boende. 

Stänkskydd mot 
ansikte 

Vätskeresistent kirurgiskt munskydd och skyddsglasögon eller 
heltäckande visir. Nedan benämnt som munskydd och skyddsglasögon 
eller visir. 

Utbrott Två eller flera fall bland patienter och/eller personal. 
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PM 1. Calicivirus – Handläggning på akut-, 
öppenvårdsmottagning och vid inläggning 
 

Tidig identifiering 
Anamnesen är av största vikt när en patient insjuknar med hastig påkommen diarré och/eller 
kräkning samt illamående så att åtgärder omgående kan vidtas för att förhindra spridning. 
 
Calicivirus smittar ofta både patienter och personal inom en enhet. För att minska risken för 
smittspridning bör patienter med calicivirusinfektion identifieras så tidigt som möjligt. 
Patienter bedöms vara smittsamma om de haft symtom någon gång de senaste 48 timmarna 
och inkuberade om de haft kontakt med andra personer med calicivirusinfektion de senaste 
två dygnen.  
 
1. Mottagande personal placerar patient med diarré/kräkning i enpatientrum med stängd 

dörr 
2. Avdela egen toalett/mobil toalettstol 
3. Minimera antalet personal som sköter patienten 
4. Basala hygienrutiner tillämpas. Engångshandskar och plastförkläde används vid 

patientnära arbete och kontakt med kroppsvätskor 
5. Stänkskydd (munskydd och skyddsglasögon eller visir) om patienten kräks och det finns 

risk för stänk mot ansiktet. 
6. Punktdesinfektera och rengör enligt PM 3. 
 
Vid misstanke om calicivirusinfektion som huvudorsak till patientens besvär ska vården i 
första hand ske på infektionsavdelning, om behov av slutenvård finns. Om patienten ska 
vårdas på annan vårdenhet rekommenderas kohortvård. Vård/inläggning ska ske på 
enkelrum med egen toalett/mobil toalettstol. Rum med sluss eller förrum är inte nödvändigt. 
Patienter som läggs in under annan diagnos och har haft kontakt med person med 
calicivirusinfektion bör om möjligt vårdas i enkelrum med egen toalett under 
inkubationstiden (48 timmar). 
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PM 2. Calicivirus – Handläggning på enhet inom 
slutenvård och i särskilt boende 

Tidig identifiering, rapportering av symtom och snabbt insatta åtgärder som till exempel 
kohortvård är avgörande för att förhindra eller begränsa ett utbrott. Ju längre man väntar 
med åtgärder, desto längre tid kvarstår problemen. 

 

När patient/er insjuknar med diarré/kräkning och 
calicivirusinfektion kan misstänkas 
1. Håll dörren till patientens rum stängd 
2. Informera enhetens personal 
3. Kohortvård rekommenderas redan från första fallet vid misstanke om calicivirusinfektion 
4. Om kohortvård inte bedrivs dygnet runt begränsas möjligheterna till utskrivning av 

övriga patienter till andra enheter. Lokala rutiner kan gälla vid infektionskliniker 
5. Om patient som insjuknar vårdas i flerpatientrum kan denne flyttas till enpatientrum 

med eget hygienutrymme. Både enpatientrummet och flerpatientrummet ingår i 
kohorten. 

6. Patienter som delat rum eller toalett med den som insjuknat betraktas som inkuberade 
och ingår i kohorten  

7. Inga andra patienter flyttas in till de inkuberade 
8. Patienter som är inkuberade kan ligga kvar på flerpatientrummet eller flyttas till 

enpatientrum. 
9. Samråd med enheten för Vårdhygien Stockholm  
 

Kohortvård 
Med kohortvård menas att en eller flera patienter med symtom eller som är inkuberade 
vårdas avskilt från andra patienter av en eller flera avdelad personal dygnet runt. 
1. En kohort består av patienter med symtom och/eller inkuberade som vårdas av 

kohortpersonal på ett eller flera rum  
2. Rummen behöver inte ligga i anslutning till varandra 
3. Patienter vårdas i rum med eget hygienutrymme alternativt avdelad toalett 
4. I rum som ingår i kohorten ska inga andra patienter läggas in 
5. Dörr/ar till rum ska hållas stängda 
6. Begränsa förrådsmängden på rummen 
7. Om kohortvården ska fungera fullt ut ska den tillämpas under hela dygnet med avdelad 

personal för kohorten 
8. Vid nya fall utanför kohorten utökas kohorten 
 
Kohortvård kan avslutas efter 48 timmars symtomfrihet hos alla patienter inom 
kohorten. Vid tveksamheter, kontakta enheten för Vårdhygien Stockholm. 
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Vinster med kohortvård - patienter utanför kohorten 
1. Om kohortvård bedrivs som ovan, kan verksamheten bedrivas som vanligt i de rum som 

ligger utanför kohorten 
2. In- och utskrivning/flyttning kan ske i rum utanför kohorten 
3. Patienter som inte ingår i kohorten kan genomföra planerade undersökningar och 

behandlingar 
4. Patienter som inte ingår i kohorten kan inta måltider i avdelningens/enhetens matsal 
 

Patienter inom kohorten ska: 
1. inte vistas i allmänna utrymmen 
2. få måltider serverade på rummet 
3. få information om, eller hjälp med, att utföra handtvätt och därefter använda 

handdesinfektion ofta och speciellt i samband med toalettbesök och måltider 
4. endast använda toalett i det egna hygienutrymmet 
5. inte flyttas till annat flerpatientrum eller andra enheter, men kan skrivas ut till hemmet 
6. endast genomgå undersökningar eller behandlingar som inte kan skjutas upp 
 
Mottagande enhet måste informeras om smittrisken så att åtgärder kan vidtas innan 
patienten kommer. 
 

Personal inom kohorten: 
1. ska följa basala hygienrutiner och använda engångshandskar och plastförkläde vid 

patientnära arbete 
2. ska använda stänkskydd (munskydd och skyddsglasögon eller visir) vid risk för stänk mot 

ansiktet 
3. ska byta arbetsdräkt inför besök i matsal och restaurang och gärna inför besök i 

vårdenhetens personalrum 
4. ska inte hantera läkemedel i läkemedelsförråd 
5. ska inte hämta medicintekniska produkter eller textilier med mera från förråd 
6. ska inte hantera livsmedel i vårdenhetens kök förrän det gått 48 timmar efter att vård av 

patient med calicivirus avslutats 
7. kan arbeta utanför kohorten på den egna enheten nästa arbetspass 
8. bör vänta 48 timmar innan tjänstgöring påbörjas på annan enhet 
 

 
Övrig personal 
1. Personal och studerande som rör sig mellan olika enheter, exempelvis läkare, 

sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och bibliotekarie, ska inhämta information om vilka 
insatser som är prioriterade och vilka man kan avvakta med. Detta gäller även nattetid 

2. Om inte basal hygien kunnat upprätthållas till exempel vid en akutsituation, ska personal 
byta arbetsdräkt om dräkten kommit i kontakt med den smittade patienten eller ytor i 
dennes närhet 

3. Personal som utfört städning av rum i kohort ska inte städa rum utanför kohorten under 
samma arbetspass. Allmänna utrymmen som till exempel hisshall, korridor och entré kan 
städas 
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Det är vårdgivarens ansvar att personal informeras utifrån fastställda rutiner. 
 

Besökare: 
1. ska avrådas från besök inom kohorten 
2. ska avrådas från att delta i vården av patient 
3. ska använda anvisad toalett 
4. bör inte besöka andra patienter på enheten, sjukhuset, andra vårdinrättningar eller 

särskilda boenden 
5. ska informeras om att tillämpa god handhygien, tvätta händerna med tvål och vatten, före 

och efter besök och därefter använda handdesinfektion 
 

Intagnings-/inflyttningsstopp  
Kohortvård på rum och/eller delar av enheten är att föredra framför att tidigt införa 
intagningsstopp. I vissa fall kan intagnings-/inflyttningsstopp vara nödvändigt på hela 
enheten. Beslut om intagnings-/inflyttningsstopp bör tas av verksamhetschef (i 
förekommande fall i samråd med ansvarig läkare och MAS, enligt lokala riktlinjer) och i 
samråd med vårdhygienisk expertis. Vilka åtgärder som är mest lämpliga varierar.  
 

Provtagning på nyinsjuknade 

1. Provta nyinsjuknade. Vid ett utbrott bör minst tre personer med symtom provtas 
2. Vid bekräftat virusutbrott kan nya fall diagnostiseras baserat på symtom 
3. Tag prov i första hand från avföring och i andra hand från kräkning för virusdiagnostik. 

Följ laboratoriets provtagningsanvisningar. Vid begärd analys av enbart norovirus kan 
svar erhållas samma dag eller senast dagen därpå 

4. Åtgärder ska styras av symtom, inte av provsvar, eftersom ett negativt provsvar inte 
utesluter smittsam infektion 

5. Det är inte motiverat att ta kontrollprover eftersom calicivirus ofta kan påvisas längre än 
patienten är smittsam 

6. Om provsvaret är negativt för calicivirus måste andra mikrobiologiska orsaker till 
kräkningar och/eller diarré beaktas 

 

Personal med symtom  
1. Personal med symtom skickas hem enligt lokala rutiner 
2. Personal på den egna enheten kan återgå i tjänst efter 24 timmars symtomfrihet men ska 

inte hantera livsmedel tidigare än efter 48 timmars symtomfrihet. 
3. Personal kan påbörja tjänstgöring på annan enhet efter 48 timmars symtomfrihet. Det 

gäller även personal som arbetar på flera enheter under sitt arbetspass 
 
 

Lista/förteckning av insjuknade patienter och/eller personal  
När patienter eller personal insjuknar på en enhet är en lista/loggbok av värde. Se Bilaga 1 för 
listning av insjuknade patienter samt Bilaga 2 för personal.  
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Mathantering på vårdenhet 
Hantering av mat och dryck är ett riskmoment för överföring av calicivirus. 
1. Avdela en person för mathantering. Den personen ska inte delta i vården av patienter 
2. Vid mathantering ska handhygien utföras, först med flytande tvål och vatten därefter med 

handdesinfektion 
3. Inga bufféer, varken till patienter eller till personal 
4. Undvik självservering till patienter av exempelvis frukt, skorpor och kaffe etcetera 
5. Till patienter inom kohorten ska alla måltider serveras på rummet av kohortpersonal 
6. Kohortpersonal hanterar disk från rum i kohorten. Disk lämnas utanför kök. 

Kohortpersonal ska inte gå in i enhetens kök på grund av smittrisk 
7. Personal som är avdelad för mathantering ska inte samla in disk från rum 
8. Disk och bricka placeras i diskmaskinen  
9. Kohortpersonal ska inte hantera livsmedel förrän det gått 48 timmar efter att vård av 

patient med calicivirus avslutats 
 

Chefsjuksköterska eller motsvarande 
1. Rådgör med Vårdhygien Stockholm och informera chefläkare och verksamhetschef om 

fall/inkuberade patienter. Vid särskilt boende informerar tjänstgörande sjuksköterska 
MAS och ansvarig läkare 

2. Sätt upp skylt på enhetens entrédörr med uppmaning till besökare att kontakta personal 
för vidare information angående tarmsmitta (se Bilaga 3). 

3. Informera övrig personal som städledare, städpersonal, sjukgymnast, arbetsterapeut, 
bibliotekarie etcetera 

4. Se till att enheten inte brukas som genomfartsled för personal och patienter  
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PM 3. Calicivirus – Rengöring, desinfektion, tvätt och 
avfall 
Ytor kontamineras kraftigt med smittämnen vid calicivirusinfektion. Det är därför viktigt att 
öka frekvensen av städning, rengöring och desinfektion på enheten. 

 

Punktdesinfektion vid spill/stänk – utförs utan dröjsmål  
1. Kräkning/avföring torkas upp med engångsduk indränkt med rengöringsmedel och 

vatten (mekanisk rengöring)  
2. Torka därefter med oxiderande ytdesinfektionsmedel med tensid (Virkon)  
 

Daglig städning  
1. För synligt rena patientnära tagytor* används oxiderande ytdesinfektionsmedel med 

tensid (Virkon) 
2. Synligt smutsiga ytor bearbetas först mekaniskt med rengöringsmedel och vatten och 

desinfekteras därefter med oxiderande ytdesinfektionsmedel med tensid (Virkon). 
3. Städutrustning ska vara rumsbunden eller desinfekteras mellan rum 
4. Golv rengörs med rengöringsmedel och vatten 
5. Rummet/rummen i kohorten städas sist 
 
∗ Säng, sängpanel, lampa, sänggrindar, sängbord, handtag, rullstol, rullator, griptång, 

övriga hjälpmedel, medicintekniska flergångsprodukter och utrustning, kranar, 
spolknapp till toalett toalettstolsring, eventuell flyttbar toalettstol, toalettpappershållare, 
duschslang, duschpall/stol/vagn, dörrhandtag 

 

Slutstädning  
1. Alla ytor, enligt ovan, bearbetas först mekaniskt med rengöringsmedel och vatten och 

desinfekteras därefter med oxiderande ytdesinfektionsmedel med tensid (Virkon) 
2. Textilier och tygdynor tvättas vid minst 60º C eller kasseras 
3. Oanvänt engångsmaterial kasseras, även det som har förvarats i förrum/sluss. Släng allt i 

vårdrummet och hygienutrymmet som inte kan desinfekteras till exempel tidningar, 
toalettrullar, bindor, blöjor och övrigt engångsmaterial 

4. Toalettborsten kasseras och eventuella droppskålar rengörs och desinfekteras 
 

Tvätt och avfall 
1. Rumsbunden tvätt- och sopsäck som byts dagligen 
2. Förslut tvätt- och sopsäck inne på rummet. Konventionell hantering 
3. Tvätt/avfall som är kraftigt nedsmutsad med kroppsvätskor hanteras som smittförande 
 
Rengöring och desinfektion av ytor i vårdmiljö RoD Stockholms län –
vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardhygien/hygienrad/rengoring-och-
desinfektion.pdf 
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Bakgrundsinformation – Calicivirus 
Calicivirus är ett virus utan hölje som lätt överförs via händer till ytor eller livsmedel och har 
hög smittsamhet. Utbrott av virusorsakad gastroenterit (magsjuka) har sedan 1990-talet 
blivit vanligare i samhället, på sjukhus och särskilda boenden. Utbrott orsakade av calicivirus 
(noro- och sapovirus) har störst vårdhygienisk betydelse. Andra virus till exempel rotavirus, 
astrovirus och enteriska adenovirus kan orsaka smittspridning i vården, men berörs inte i 
detta dokument.  
 

Symptom  
Typiska symptom är plötsligt insättande kräkningar, illamående, magsmärta och frekventa 
diarréer. Feber och huvudvärk kan också förekomma. Symtomen kan variera mellan olika 
patienter under samma utbrott. Inkubationstiden är vanligen från 12 timmar till 2 dygn och 
symtomen varar ofta 1–2 dygn. Liknande symtom kan förekomma vid många andra tillstånd 
och därför finns risk att patientens symtom misstolkas. Dels kan andra tillstånd tolkas som 
orsakade av calicivirus, dels kan calicivirusdiagnosen missas. 
 

Smittsamhet 
Smittspridning sker genom fekal-oral transmission. De vanligaste smittvägarna inom vården 
är: 
• Direkt eller indirekt kontaktsmitta via förorenade händer, ytor eller föremål.  
• Droppsmitta från kräkningar. Enstaka studier har visat att kräkningar även kan ge 

upphov till en aerosol av små droppar som kan spridas längre sträckor, men betydelsen 
av detta är oklar. 

 
Smittsamheten är mycket hög. Explosiva kräkningar och diarréer kan förorena föremål och 
ytor med viruspartiklar. I en milliliter från en diarré kan det finnas fler än en miljard 
viruspartiklar och i en kräkning 100 000. Endast ett hundratal viruspartiklar räcker för att 
bli smittad. Virus har en förmåga att överleva länge på ytor, veckor till månader, om de inte 
städas bort. 
 
Diarréer på sjukhus kan spridas under lång tid om inga åtgärder vidtas. Vid utbrott med 
calicivirus på en enhet är det väl känt att mellan 40 och 60 % av personalen blir smittad och 
insjuknar om inte adekvata vårdhygieniska åtgärder sätts in.  
 
Calicivirus är inte särskilt känsligt för alkoholdesinfektion och är svårt att inaktivera på både 
händer och ytor inom vården. För att minska mängden smittämne ska händerna därför först 
tvättas med flytande tvål före handdesinfektion. Den avslutande handdesinfektionen med 
alkoholbaserade medel motverkar även spridning av andra samtidigt förekommande 
mikroorganismer. Mekanisk rengöring av synligt smutsiga ytor är viktigt före desinfektion 
eftersom organiska ämnen kan inaktivera desinfektionsmedel. 
 

Epidemiologi 
Sjukdomen förekommer framför allt mellan november och april och är allra vanligast mellan 
januari och mars. Den kallas därför ofta för vinterkräksjukan. Calicivirusinfektion kan 
förekomma även andra tider på året. Personal insjuknar i samma omfattning som patienter. 
Det rör sig så gott som alltid om calicivirusinfektion då epidemi pågår i samhället och då 
sekundärfall inträffar med cirka 2 dagars inkubationstid eller då vårdpersonal drabbas. 
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Referenser – Calicivirus 
Basala hygienrutiner för vård och behandling, 
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/vardhygien/hygienrad/basala-hygienrutiner/ 
 
Svensk författningssamling, SFS 1982:763 hälso- och sjukvårdslagen, 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso-
-och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763 
 
Svensk författningssamling, SFS 2004:168, smittskyddslagen, 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/smittskyddslag-2004168_sfs-2004-168 
 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall från 
hälso- och sjukvården, SOSFS 2005:26, 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2005-10-26.pdf 
 
Rengöring och desinfektion av ytor i vårdmiljö RoD, 
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardhygien/hygienrad/rengoring-
och-desinfektion.pdf 
 
Socialstyrelsens föreskrift om basal hygien i vård och omsorg, SOSFS 2015:10, 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2015-5-10.pdf 
 
Vinterkräksjuka i vården. Kunskapsunderlag för att minska spridning av norovirus. 
Smittskyddsinstitutet 2013, andra reviderade upplagan Folkhälsomyndigheten 2014, 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/b6ac0268061d4fce99e057a21b25e6b7
/vinterkraksjuka-i-varden.pdf 
 
Vårdhandboken. Infektioner i mag-tarmkanalen, virusorsakad gastroenterit, inklusive 
vinterkräksjuka,  
https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/infektioner-
och-smittspridning/infektioner-i-magtarmkanalen/virusorsakad-gastroenterit-inklusive-
vinterkraksjuka/ 
 
Fördjupning 
Fraenkel, C-J. (2019). On norovirus outbreaks and transmission in hospitals. Lund 
University: Faculty of Medicine. On norovirus outbreaks and transmission in hospitals, Carl-
Johan Fraenkel, Infection Medicine, Thesis 2019, 
https://lup.lub.lu.se/search/files/70305213/Carl_Johan_Fraenkel_web.pdf 
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Bilaga 1. Patientlista vid calicivirusinfektion 
 
Sjukhus/enhet: ………………………………………………………………………………………………….......................................……................. 
 

Rum/ plats 
Lägenhet 

Patient 
namn 

Inlagd 
datum Symtom 

Datum för 
symtom-

debut 

Prov taget 
Provresultat Kommentarer 

(Markera indexpatient) Ja Nej 
         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
Kohortvård infört, datum: ........................................     Kohortvård avslutat, datum: ........................................ 

Kommentarer 



 
 

 

 
 
SMST 2203-0059, Handlingsprogram för calicivirus (noro-och sapovirus) s.k. vinterkräksjuka i vården och särskilda boenden i Stockholms län  

Bilaga 2. Personallista vid calicivirusinfektion 
 
Sjukhus/vårdenhet: ………………………………………………………………………………………………….......................................……................. 

Namn Ordinarie 
personal 

Extra-
personal/ 

studerande 
Symtom 

Datum för 
symtom-

debut 

Prov taget 
Provresultat 

Åter i 
tjänst, 
datum Ja Nej 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
Kommentarer 
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Bilaga 3. Stoppbild - Calicivirus 
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