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Calicivirus - vinterkräksjuka

Misstänker du vinterkräksjuka på din enhet/avdelning?

Om vårdtagare haft minst tre lösa avföringar extra 
jämfört med normalt antal avföringar för personen under 
24 timmar och/eller haft minst två kaskadkräkningar 
under 24 timmar.

Kontakta läkare för att få ta prov för calici.

Vid misstanke eller första verifiering av provsvar, 
kontakta Vårdhygien.

Smittväg: Tarm - mun, direkt/indirekt kontakt, 
droppsmitta

Inkubationstid: 1-2 dygn.

Kortvarigt förlopp (1-5 dygn)



Varför så smittsamt?

• Smittämnet:

• finns 10-100 miljoner virus i 1g avföring

• krävs endast 10 - 100 stycken virus för att bli sjuk!

• Genomgången sjukdom ger inte 
immunitet - kan återinsjukna under 
samma säsong



Hantering av första fallet

• ”Stäng rummet” = håll dörren stängd

• Håll brukaren på rummet

• Egen toalett

• Om möjligt separat personal (kohort), annars så få som möjligt

•

• Kontakta MAS/Vårdhygien

• Om fler insjuknar, kohort eller stängning?



Vad är ett utbrott?

Två eller flera fall av diarré och/eller kräkning bland brukare och/eller personal

Epidemiologiskt samband

I Sverige dominerar virusutbrott!



Hantering av ett utbrott

• Kohortvård/Avdelad personal

• Gäller dygnet runt

• Okontrollerat utbrott? Intagningsstopp, i samråd med MAS och 
chefer

• Alla som insjuknar noteras på lista

• Informera alla – Stopp skylt 

• Daglig kontakt med Vårdhygien

• Provtagning av 2-3 brukare

• Inkuberade? 

• Brukare räknas som smittfri efter 48 helt symtomfria timmar.



Vinterkräksjuka!
Kontakta vårdpersonalen

STOPP



Personal med symtom

• Symtom på jobbet? Gå hem, stanna hemma!

• När återgå till jobbet? 

• När du varit symtomfri 24 timmar

• Men undvik livsmedelshantering i 48 timmar

• Bakteriell gastroenterit?
(förhållningsregler från behandlande läkare)



Personal i tjänst

• Basala hygienrutiner + handtvätt

• Gå ej mellan olika vårdenheter

• Gäller alla - dag som natt

• Nyckelpersoner börjar hos friska och avslutar dagen hos 
sjuka

• Informera städpersonal (städa smittad avdelning sist)



Calicivirus -svårt att avdöda

• Motståndskraftigt mot desinfektionsmedel.

• VIKTIGT med ordentlig handtvätt med noggrann 
avtorkning samt därefter handdesinfektion!



Plastförklädet är engångs och slängs direkt

Engångs skyddsrock med lång ärm samt munskydd och visir vid  

omvårdnad av brukare med pågående symtom

Engångsplastförkläde/Skyddsrock
Munskydd klass IIR + visir



Virus i miljön



Punktdesinfektion och städning

• Kräkning/avföring torkas upp med papper, därefter avtorkas med alkoholbaserat 
rengöringsmedel

• Städa golv med rengöringsmedel

• Storstäda toaletterna (erfarenhet)

• Torka toalettsitsar/kranar/handtag mm med alkoholbaserat rengöringsmedel

• Slutstädning görs med allrengöringsmedel, vatten och noggrann mekanisk 
bearbetning. 

• Vårdtagarnära ytor, sängar och hygienutrymmen desinfekteras därefter med 
alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid. 

• Vid utbrott kan ibland klorpreparat vara aktuellt, t.ex. Klorin. Detta görs då i 
samråd med Vårdhygien.



Hantering av livsmedel 

• Handhygien!!!

• Inga ”bufféer” till brukare eller personal

• Glöm chokladasken/kakburken/bullängden/go’fikat…

• Personal som vårdar brukare med magsjuka ska inte sköta 
livsmedelshantering och kök



Handläggningsprogram  

www.regionvasterbotten.se/vardhygien




