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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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