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Checklista vid misstanke om Calici för SÄBO och korttidsboende inom kommunen  
 

• Se till att basala hygienrutiner fungerar tillämpa SOFS 2015:10  

• Händerna tvättas med tvål och vatten före handdesinfektion  

• Snabb isolering i lägenheten vid första fallet  

• Vid misstänkt vinterkräksjuka, kontakta sjuksköterska som sedan informerar ansvarig chef, 

hygiensjuksköterska vardhygien@regiongavleborg.se  och MAS, via mail eller telefon  

• Ta efter ordination av läkare, prov på avföring (två till tre skopor) från nyinsjuknade. Provet 

lämnas på hälsocentralens laboratorium  

• Inför kohortvård, vilket innebär:  

1. Patienter med misstänkt/fastställd calici vårdas av särskild avdelad personal 

och avskilt från andra patienter  

2. Måste kohortvården brytas t.ex. nattetid, ska personalen byta arbetsdräkt, om 

möjligt duscha och tvätta håret 

• Personal som sköter de smittade får inte hantera mat  

• Tvätta förorenade kläder, lakan, mm omedelbart i tvättmaskin så varmt som möjligt (minst 

60°C)  

• Avfall läggs i dubbla soppåsar som knyts ihop inne hos kund/patient. Därefter direkt till 

soptunnan eller motsvarande  

• Vid rengöring efter kräkning eller diarré måste först punktdesinfektion utföras, vilket 

innebär:  

1.Dränk in föroreningen med Virkon eller Ytdesinfektion Plus beroende på mängden, låt 

verka, torka upp, släng. Förslut som vid sopor.  

2. Rengör golv och övriga ytor med vanligt rengöringsmedel eller Virkon 1 %. Välj preparat 

beroende på avfallets storlek  

• Allt som tas ut från smittad kund/patient skall desinfekteras  

• Informera all personal, kom ihåg: anhöriga, kök, rehabiliteringspersonal, natten, osv.  

• Överväg inflyttning, flyttning och besöksrestriktioner i samråd med ansvarig chef och 

tjänstgörande sjuksköterska. Kontakta hygiensjuksköterska vid behov (dagtid)  

• Gör en lista på samtliga sjuka. En lista för vårdtagare och en lista för personal, med datum 

för insjuknande, provtagning och symtomfrihet. Länk till rapportformulär/lista calici.  
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• Rapportera när utbrottet är över via en webblänk på Vårdhygien webbsida, Rapportera även 

till MAS.  

• Kund/patient räknas som smittsam i två dygn efter det att symtomen upphört. Personal kan 

återgå i tjänst efter ett dygns symptomfrihet, mathantering får ske efter två dygns 

symtomfrihet.  

• Kund/patient duschas och sängen renbäddas.  

• När kund/patient är smittfri städas rummet med Virkon 1 %.  

• Kläder och andra persedlar måste tvättas och/eller desinfekteras innan de återanvänts.  

• Om smittad/exponerad patient måste till sjukhus, skall sjukhuset informeras om att enheten 

har utbrott av calici. Även boendet/korttids skall informeras om att sjukhuset har calici-

utbrott.  

 
 

 

 

 

Frågor besvaras av: Vårdhygien tfn: 026-15 51 65, ansvarig MAS alt. hygienombud.  

 

https://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/halsa-vard-tandvard/kunskapsstod-och-rutiner/Vardhygien/hygieninformation/norovirus/

