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Riktlinjer vid gastroenteritutbrott 

 

Följande riktlinje är en sammanfattning från Handbok för Hälso- och sjukvård och 

lokala anvisningar ”Omhändertagande av patient med gastroenterit” 

Virusgastroenterit 

Den vanligaste orsaken till gastroenterit är virusinfektion. Den ger upphov till kräkningar 

och diarré, med plötslig debut samtidigt som den är mycket smittsam. Smittvägarna är 

fekal-oral smitta eller stänk och droppar från kräkningar. 

 

Åtgärder vid gastroenterit hos flera på samma boende och i hemvård 

Omedelbara åtgärder 

 Informera alltid omvårdnadsansvarig sjuksköterska, enhetschef och MAS. 

 Sjuksköterskan informerar enheten för vårdhygien samt rådgör med dem om 

eventuell provtagning, tel.nr. 0500-43 20 84. 

 

Boende 
 Patienter som insjuknat ska vistas på rummet och inta alla måltider där. Håll dörren 

till pat. rum stängd om möjligt. 

 Under ett infektionsutbrott ska alla boende serveras mat. Bufféservering får inte 

förekomma under gastroenteritutbrott. 

 Avdela personal att vårda enbart sjuka/smittade = kohortvård. Gäller alla tider på 

dygnet. Denna personal ska inte delta i mathantering. 

 Alla externa aktiviteter ska undvikas, gäller även undersökningar, tandläkarbesök 

m.m. 

 Kringpersonal såsom sjukgymnast, arbetsterapeut skall inte ha direktkontakt med 

de insjuknade. 

 Nya boende ska avvakta med att flytta in tills utbrottet är över. 

 Sätt upp en skylt på avdelningens entrédörr – Magsjuka på enheten! 

 Enhetschef ansvarar för att informera lokalvårdaren. 

 

Hemvård 
 Avdela personal att vårda enbart sjuka/smittade = kohortvård. Gäller alla tider på 

dygnet. 

 Alla externa aktiviteter ska undvikas, gäller även undersökningar, tandläkarbesök 

m.m. 
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 Kringpersonal såsom sjukgymnast, arbetsterapeut skall inte ha direktkontakt med 

de insjuknade. 

 Avvakta om möjligt med att påbörja insatser till nya vårdtagare alternativt låt en 

annan enhet sköta insatserna tills utbrottet gått över. 

 

Personal 
 Avdela personal att vårda enbart sjuka/smittade = kohortvård. Gäller alla tider på 

dygnet. 

 Personal med symtom skall omedelbart gå hem från arbetet och inte återgå i tjänst 

förrän 48 timmars symtomfrihet. 

 

Provtagning 

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska rådgör med vårdhygien om eventuell provtagning 

enligt den lokala anvisningen vid gastroenteritutbrott. 

 

 

Registrering 

 

Registrera fortlöpande i loggbok, alla insjuknade både patienter och personal då fler än 2 

personer insjuknat samma dygn. Blanketter/loggbok för registrering finns på vårdhygiens 

hemsida http://www.vgregion.se/Skaraborgs-sjukhus/Skaraborgs-sjukhus/Hemsidor-

SkaS/Vardhygien/Gastroenterit/ 

Länk och uppgifter finns även på Inredan. 

 

- Registrering Gastroenterit-utbrott vårdtagare med HSL 
ssk ansvarar för registrering 

- Registrering Gastroenterit-utbrott vårdtagare med enbart SoL/LSS insats 
enhetschef ansvarar för registrering 

- Registrering Gastroenterit-utbrott personal 
enhetschef ansvarar för registrering 

- Sammanfattning GE-utbrott sker via SLUTRAPPORT via vårdhygiens 

hemsida, kopia till MAS 
enhetschefen ansvarar för registrering samråd med ssk 

länk till slutrapport: http://www.vgregion.se/Skaraborgs-sjukhus/Skaraborgs-

sjukhus/Hemsidor-SkaS/Vardhygien/Gastroenterit/  
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Hygien 

 

 Använd alltid engångs plastförkläde och handskar vid kontakt med 

magsjuka/smittade patienter. 

 Tvätta händerna med tvål och vatten samt torka händerna noga. Därefter 

handdesinfektion. Handtvätt med tvål och vatten skall utföras även om 

händerna inte är synligt förorenade eftersom alkohol inte har fullständig 

effekt på icke höljesförsedda virus som t ex calicivirus (vinterkräksjuka) 

 Var noggrann med patientens personliga hygien (dusch om pat. orkar). Handtvätt 

före måltid och efter toabesök. 

 Byt sängkläder vid behov och minst en gång per dygn. 

 Snarast efter symtomfrihet ska sängkläder bytas och i samband med detta låter man 

patienten duscha och tvätta håret. 

 Allt spill av kroppsvätskor/smittsamt material torkas omedelbart upp med 

alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt, s k punktdesinfektion. 

 Rengör dagligen hjälpmedel  

 Daglig städning utförs med vanligt rengöringsmedel 

 Använd ett oxiderande desinfektionsmedel, ex Virkon eller Perform för smittrening 

efter sjukdomstiden av patientens toalett, handfat och kranar samt horisontella ytor 

nära patienten, t ex sängbord, säng och madrass. 

 Kraftigt förorenat avfall skickas som smittförande. 

 

 

Här hittar du mer information: 

 

Vårdhygiens hemsida 

http://www.vgregion.se/sv/Skaraborgs-sjukhus/Skaraborgs-sjukhus/Hemsidor-

SkaS/Vardhygien/  

 

Lokala anvisningar i Skaraborg, välj Gastroenterit 

http://www.vgregion.se/Skaraborgs-sjukhus/Skaraborgs-sjukhus/Vardgivarsidan/Lokala-

anvisningar-Skaraborg/ 

 

Vårdhandboken, avsnitt Hygien, infektioner och smittspridning 

http://www.vardhandboken.se/Kategori/Hygien,_infektioner_och_smittspridning 
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