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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 
  

http://www.smittskyddstockholm.se/
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardhygien/hygienrad/rengoring-och-desinfektion.pdf
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardhygien/hygienrad/rengoring-och-desinfektion.pdf

	Checklista vid misstänkt/konstaterat fall av calicivirusinfektion
	Calicivirus – Inledning
	Vårdhygien
	Basala hygienrutiner

	Calicivirus – Definitioner
	PM 1. Calicivirus – Handläggning på akut-, öppenvårdsmottagning och vid inläggning
	Tidig identifiering

	PM 2. Calicivirus – Handläggning på enhet inom slutenvård och i särskilt boende
	När patient/er insjuknar med diarré/kräkning och calicivirusinfektion kan misstänkas
	Kohortvård
	Vinster med kohortvård - patienter utanför kohorten
	Patienter inom kohorten ska:
	Personal inom kohorten:
	Övrig personal
	Besökare:
	Intagnings-/inflyttningsstopp

	Provtagning på nyinsjuknade
	Personal med symtom
	Lista/förteckning av insjuknade patienter och/eller personal

	Mathantering på vårdenhet
	Chefsjuksköterska eller motsvarande

	PM 3. Calicivirus – Rengöring, desinfektion, tvätt och avfall
	Punktdesinfektion vid spill/stänk – utförs utan dröjsmål
	Daglig städning
	Slutstädning
	Tvätt och avfall


	Bakgrundsinformation – Calicivirus
	Symptom
	Smittsamhet
	Epidemiologi

	Referenser – Calicivirus
	Bilaga 1. Patientlista vid calicivirusinfektion
	Bilaga 2. Personallista vid calicivirusinfektion
	Bilaga 3. Stoppbild - Calicivirus



