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1 Syfte och omfattning
Syftet är patientsäker hantering av patienter med misstänkt eller verifierad
calicisjukdom. Rutinens omfattning avser all personal vid Hudiksvalls sjukhus.

2 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.
Hygien och klädregler skall följas av all personal.
Respektive sjukhus inom landstinget Gävleborg vårdar sina egna calici
misstänkta patienter.
Vid ett extraordinärt caliciutbrott med behov av många sjukhusplatser,
eller utökad spridning till fler vårdavdelningar, inkallas den lokala
epidemigruppen (inkl. vårdenhetschefer) av chefläkare.
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3 Ansvar och roller
Chefläkare med samordningsuppdrag för Hudiksvalls Sjukhus fastställare av denna rutin
 Vårdenhetscheferna vid de somatiska och psykiatriska vårdavdelningarna
vid Hudiksvalls sjukhus – upprättare av denna rutin.
 All personal inom Hudiksvalls sjukhus – ansvarar för att tillämpa denna
rutin
 Vårdenhetschef vid drabbad avdelning ansvarar för att dagligen
sammankalla hygiensjuksköterskan och övriga vårdenhetschefer vid
sjukhusets vårdavdelningar.


4 Beskrivning
4.1 Akutmottagning








Kräkanamnes skall tas på samtliga patienter under perioden 15 oktober till
15 maj, detta görs i samband med första triageringen av personal i
ambulans och/eller på akuten
Patient/er som kommer in med misstänkt calici, antingen med ambulans
eller gående, skall tas hand om på undersökningsrum 105 på
akutmottagningen.
Innan patienter lämnar akutmottagningen skall kräkanamnes vara ifylld på
akutjournalens framsida under rubriken triage, ”misstanke om GE” (GE=
gastroenterit). Utebliven information kan annars ställa till stora bekymmer
på vårdavdelning. Information om GE kan även återfinnas på ambulansens
Mobimedjournal om patienten inkommit via ambulans.
Innan patienten transporteras till avdelningen skall patientens privata
kläder tas av och läggas i förintelsepåse och därefter i en plastpåse som
märks ”ORENT”. Därefter skall patienten tvättas eller duschas och få rena
sjukhuskläder, förses med ”operationsmössa” och kräkpåse
Det medicinska tillståndet ska prioriteras, patienten ska alltid få en
medicinsk bedömning av läkare för att utesluta andra
sjukdomstillstånd

Ambulansen ska enligt deras rutin, vid transport av patient med misstänkt calici, i
tidigt skede kontakta akutmottagningen som iordningställer undersökningsrum
105 på akutmottagningen.

4.2 Inläggning på vårdavdelning
Patientens medicinska tillstånd ska i första hand avgöra vårdnivån.
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Patient med misstänkt calici skall alltid vårdas ensam på sal.
Patient som kommer till akutmottagningen med calicimisstanke och
behöver inläggning läggs på enkelsal på medicinavdelningen eller
hjärtavdelningen. För att ge plats till patienten med misstänkt calici skall
en patient utan calicimisstanke flyttas till annan sal eller vårdavdelning.
Följ ” Checklista vid misstanke om calici på vårdavdelning”.

Undantag:
 Barn och ungdomar under arton år vårdas på barnkliniken
 Vid calicimisstanke och indikation för HIA vård enligt gällande
vårdprogram för akuta hjärtsjukdomar, ska patienten vårdas på HIA.
 Vid calicimisstanke och stroke ska patienten vårdas på medicinavdelning
7B (strokeenheten)
 Vid calicimisstanke och kirurgisk sjukdom vårdas patienten på
kirurgavdelning
 Vid calicimisstanke och ortopedisk sjukdom vårdas patienten på
ortopedavdelning
 Vid calicimisstanke och psykiatrisk sjukdom vårdas patienten på avd 10 A
(allmän psykiatri)
 Vid calicimisstanke och behov av intensivvård vårdas patienten på IVA
För att fastslå utbrott av calicivirus behövs faecesprov från 3-4 nyinsjuknade
patienter, enligt provtagningsanvisningar Norovirus (Calici)-Laboratoriemedicin.

4.3 Patient som insjuknar på sjukhuset
4.3.1 Patient som insjuknar på vårdavdelning
Följ ” Checklista vid misstanke om calici på vårdavdelning”.
Vardagar mellan 8–17 tar enhetschef/vårdledare/sjuksköterska kontakt med
hygiensjuksköterska via växel vid misstanke om calici. Hygiensjuksköterskan gör
en preliminär bedömning och tar ställning till fortsatt handläggning. Informera
därefter bakjouren.
På jourtid tar vårdledare/sjuksköterska kontakt med bakjour på medicinkliniken
som i sin tur vid behov kontaktar infektionsjouren. Kommande vardag tas kontakt
med sjuksköterska på Vårdhygien.
Vid utökat utbrott hålls daglig kontakt med Vårdhygien.
Basala hygienrutiner tillämpas alltid vid misstanke om calici. Se separat
checklista från Vårdhygien.
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4.3.2

En smittad vårdsal. Under kontroll
 Omedelbart stängda dörrar till alla vårdsalar.
 Normal verksamhet i övrigt.

4.3.3





4.3.4






Två eller flera rum på avdelningssida/vårdgrupp
Ingen patient i korridoren på den smittade sidan/vårdgruppen.
Intagning endast på ”ren” sida/vårdgrupp
Patienterna ska hålla sig på rummet, även under måltiderna.
Besöksrestriktioner på hela avdelningen.
Om patient kräks i korridoren
Besöksrestriktioner
Inga patienter vårdas i korridoren, men inläggning kan ske på ren sal.
Patienterna ska hållas sig på rummet, även under måltiderna.
Intagningsstopp halva/hela avdelningen efter konsultation med
Vårdhygien/infektionsjouren och bakjour på medicinkliniken.
Intagningsstopp under ca två dygn tills man vet om spridning har skett.

4.3.5

Tre eller fler smittade salar spridda över hela avdelningen.
Utan kontroll
 Besöksförbud (med vissa undantag för svårt sjuka patienter)
 Intagningsstopp på hela avdelningen under två dygn (48 timmar) tills
man vet om spridning har skett.

4.3.6

Om flera avdelningar smittats. Utan kontroll
 Vid risk för att vårdplatsbehovet inte kan säkerställas kontaktas
bakjouren på medicin samt verksamhetschef.

4.3.7 Patient som insjuknar på väg till eller från avdelningen
Om en patient insjuknar utanför avdelningen, t ex vid en röntgenundersökning
etc., skall patienten vid sin återkomst isoleras på sin sal på avdelningen. Städning
enligt rutin.

4.4 Administrativa åtgärder vid calici




Uppdatera beläggningen i BOV så att antalet lediga platser stämmer oavsett
vilken avdelning det är
Informera all personal. Kom ihåg: anhöriga, kök, lokalvård, transport,
sjukgymnaster, arbetsterapeuter, röntgen och laboratorium.
På Hudiksvalls sjukhus har beslutats att använda en enhetligt framtagen
skylt vid besöksrestriktion, lika för både avdelningar och allmänna
utrymmen, ex centralhall.
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Upprätta en lista över samtliga sjuka. En lista för patienter med datum för
insjuknande, provtagning och smittfrihet och för personal.

4.5 Utskrivning







Till hemmet:
så fort patienten är medicinskt färdigbehandlad
om patienten har hemtjänst  efter kontakt med distriktssköterska/
hemsjukvård
Kommunalt boende: efter 2 dygns symptomfrihet, men eventuellt tidigare
efter diskussion med boendet. Viktigt med korrekt information mellan
öppen och sluten vård!
Annat sjukhus: efter 2 dygns symptomfrihet.

4.6 Personal som insjuknar
Skall så snart som möjligt gå hem. Städning sker enligt rutin.
Får återgå i arbete efter 24 timmars symptomfrihet.
Får hantera livsmedel på arbetsplatsen efter 48 timmars symptomfrihet.

4.7

Övrigt

Enhetschef/vårdledare/ansvarig sjuksköterska informerar nedanstående enheter
samt övriga avdelningar vid misstanke om caliciutbrott.
Enhet
Rehab
Kök
Lab
Röntgen
Vaktmästeri
Städ
Dialysen

5

Telefonnummer
92635 alt. 92391
92279
55555
92165
92343
070-2931588
92364

Registrering avslutat utbrott

Skriv in ordet Calici i sökrutan på plexus. Klicka på länken som det står Calici på,
då finner du nedanstående formulär.
http://www.regiongavleborg.se/A-O/Smittskydd/A-Y/C/Calici/registreringavslutat-calici-utbrott/

6 Dokumentinformation
Detta dokument har upprättats i samverkan:
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