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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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