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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 
 
 
  

http://www.smittskyddstockholm.se/

	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



