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1.

Syfte och omfattning

Rutinen ska bidra till en säker vård av calicipatienter och förhindra smittspridning.
Omfattar personalen vid Gävle Sjukhus.

2.





3.

Allmänt
Definition: Calici (norovirus) kan/bör misstänkas vid hastigt påkomna
symptom i form av illamående, kräkningar och/eller diarré.
Det medicinska tillståndet ska prioriteras, patienten ska alltid få en
medicinsk bedömning av läkare för att utesluta andra sjukdomstillstånd.
Länk: Basala hygienrutiner skall följas av all personal.
Respektive sjukhus inom Region Gävleborg vårdar sina egna calici misstänkta
patienter.

Ansvar och roller

Verksamhetschef ansvarar för att rutinen är känd och följs i verksamhetsområdet.
Vårdenhetschef ansvarar för att rutinen är känd och följs på enheten.
Vårdenhetschef ansvarar för att Hygiensjuksköterska och Bakjour
Medicin/Kirurgi/Ortoped kontaktas vid misstänkt calicifall på avdelningen.
All personal inom Gävle sjukhus – ansvarar för att tillämpa denna rutin.
Hygiensjuksköterska är upprättare av denna rutin.
Hygienläkaren är fastställare av denna rutin.
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4.

Beskrivning

4.1.

Akutmottagningen

Kräkanamnes skall tas på samtliga patienter under perioden 15 oktober till 15 maj.
Akutmottagningens ordinarie arbetssätt med bedömning av sjuksköterskor görs
först. Patient som tas till akutmottagningen hanteras enligt nedan.
Patienter som har anamnes på kräkningar och/eller diarréer skall omhändertas på
 Isolerings sal (enligt anvisning från akut mottagningen) ska alltid bedömas av
läkare.
 Patienten får ej undersökas i ambulansen.
 Basala hygienregler ska följas av all personal.
 Det medicinska tillståndet ska prioriteras, patienten ska alltid få en medicinsk
bedömning av läkare för att utesluta andra sjukdomstillstånd.
Hantering av patienten prioriteras så att rummet snabbt kan frigöras.
Inga patienter får lämna akutmottagningen före transport till vårdavdelning utan
muntlig rapport till vårdavdelningen och utan att kräkanamnes är ifylld på avsedd
ruta på akutjournalens framsida.
Utebliven information kan annars ställa till stora bekymmer på vårdavdelningen
Ambulansen ska enligt deras rutin, vid transport av patient med misstänkt calici, i
tidigt skede kontakta akutmottagningen som iordningställer en isoleringssal på
akutmottagningen.

4.2.

Inskrivning på vårdavdelning

Följande alternativ ska tillämpas vid inskrivning på avdelning:
Patientens medicinska behov avgör vilken specialitet som ska handlägga
patienten.
 Inskrivning på Infektion avd 120 om medicinska skäl för vård på annan enhet
inte föreligger. Vid fullbeläggning på avd 120 tar Infektionsjouren ställning
till om möjlighet finns för flytt av inneliggande patient till annan
vårdavdelning.
 Inskrivning på ledigt enkelrum Medicin, Kirurgi eller Ortopedi
 Inskrivning på enkelrum Geriatrik avd 11.
Avdelningsansvarig läkare prioriterar vilka patienter som är flyttbara.
Vid calicimisstanke och behov av telemetri ska pat. läggas på MAVA sal 10, avd
105 rum 19 eller HIA rum 1 enligt gränssnitt.
Vid calicimisstanke och stroke prioriteras enkelrum avd 109 S.
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Hudiksvall och Bollnäs omhändertar sina egna calicipatienter.
Följ checklista vid misstanke om calici på vårdavdelning. Länk till checklistan.
För att fastslå utbrott av Calicivirus behövs faecesprov från 3-4 nyinsjuknade
individer. Provtagningsanvisningar, se länk:
http://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/halsa-vard-ochtandvard/diagnostik/Laboratoriemedicin/Provtagningsanvisningar/C/Calicivirus/

4.3.

Patient som insjuknar på sjukhuset

Vardagar mellan kl. 8-17 tar vårdenhetschef kontakt med hygiensjuksköterska vid
misstanke om calici.
Jourtid/helgtid tar ansvarig sjuksköterska kontakt med bakjour
medicin/kirurgi/ortopedi som i sin tur kontaktar infektionsjouren.
Följ checklista vid misstanke om calici på vårdavdelning (länk)
Basala hygienrutiner och kohortvård tillämpas alltid vid misstanke om calici.
Personal som sköter calicisjuka skall inte hantera livsmedel.


En vårdsal där man har kontroll på smittan:
o Fortsatt intagning på ”rena” rum.



Två eller flera rum på en sida av avdelning:
o Ingen patient i korridoren på den smittade sida.
o Intagning endast på ”ren” sida.
o Patienterna ska hålla sig på rummet även vid måltider.
o Besöksrestriktivitet på hela avdelningen.



Om patient kräks i korridoren:
o Besöksrestriktivitet, inga patienter i korridoren men inskrivning kan ske på
ren sal.
o Intagningsstopp halva/hela avdelningen efter konsultation med
Vårdhygien/ infektionsjour
o Intagningsstopp under ca 2 dygn tills man vet om spridning har skett.
Tre eller fler salar spridda över hela avdelningen utan kontroll:
o Besöksrestriktivitet.
o Intagningsstopp under ca 2 dygn tills man vet om spridning har skett.
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Caliciutbrott två eller flera avdelningar på ett plan.
o Besöksrestriktivitet på hela planet.
o Intagningsstopp under ca 2 dygn tills man vet om spridning har skett.



MAVA
o Inga patienter i korridoren vid förekomst av calici på avdelning då ren och
oren sida inte går att fastställa.



Caliciutbrott på två våningsplan:
o Berörd/berörda VC/VEC tillsammans med Vårdhygien (jourtid
infektionsbakjouren) som tar ställning till vilka delar av Gävle sjukhus,
som skall omfattas av besöksrestriktivitet och intagningsstopp.

4.4.








Uppdatera BOV beläggningsförändringar så det framgår att calicismitta finns
på avdelningen. Kom ihåg att ta bort informationen när avdelningen är
smittfri.
Informera all personal. Kom ihåg: anhöriga, lokalvård, transport,
sjukgymnaster, arbetsterapeuter, röntgen och laboratorium.
På Gävle sjukhus har beslutats att använda en enhetligt framtagen skylt vid
besöksrestriktion, lika för både avdelningar och allmänna utrymmen, som
entréer. Finns att beställa på Plexus 2.0 under ”Service och stöd i arbetet”.
Upprätta en lista över samtliga sjuka. En lista för patienter med datum för
insjuknande, provtagning och smittfrihet och en lista för personal.
Efter avslutat utbrott registrera i webbformulär.

4.5.







Administrativa åtgärder vid calici

Utskrivning

Till hemmet (patient som inte har hemtjänst) så fort patienten är medicinskt
färdigbehandlad.
Till hemmet (patient med hemtjänst) efter kontakt med
distriktssköterska/hemsjukvård.
Kommunalt boende Symptomfri 48 timmar, men kan eventuellt gå hem
tidigare efter diskussion med boendet.
o Patient vårdad på oren sida men ren sal, kontakt med hygiensjuksköterska
före utskrivning. Viktigt med korrekt information mellan öppen och sluten
vård!
Annat sjukhus 48 timmars symptom frihet.
Patientens kläder och andra persedlar vid inläggning ska bedömas som
smittbärande och ska inte användas vid utskrivning.
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De ska förpackas och medskickas. Patienten duschar vid smittfrihet,
utskrivning eller flytt och får rena kläder.

4.6.

Personal som insjuknar

Skall så snart som möjligt gå hem. Desinfektera kontaminerade lokaler med
Virkon.
Åter i arbete efter 24 timmars symptomfrihet, skall inte hantera livsmedel under
de första 24 timmarna efter att de återgått i tjänst.

5.

Referenser

Dokumentnamn
Checklista vid misstanke om
Calicivirus på vårdavdelning
Patientöversikt gastroenterit
Personalöversikt gastroenterit
Kräksjukeanamnes

6.

Plats
Platina id 09-124570
Platina id 09-144556
Platina id 09-140596
Platina id 09-140583
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