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MAS-pärm – Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård

CHECKLISTA vid utbrott av vinterkräksjuka.                
1 Informera all personal om vinterkräksjuka

2 Anslå rutin vid magsjuka och checklista så att all personal kan läsa det.

2 All personal skall ha läst Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård - Avsnitt 5 
- Vårdhygien och smitta 5.7.3 Magsjuka - typ Vinterkräksjuka/calicivirus 

3 Avdela personal att vårda magsjuka och inkuberade vårdtagare. Denna personal 
betraktas som inkuberad personal.

4 Informera/hjälp vårdtagare med handhygien före mat och efter toalettbesök.

5 Byt handdukar efter varje användning eller använd pappershandduk.

6 Extra städning av ”tag-på-ställen” (dörrhandtag, spolknapp, kranar etc)

7 Informera närstående och begränsa besök. Informera om hygien.

8 Sätt upp information om ”Smittsam magsjuka” på enhetens ytterdörrar.

9 Inga gemensamma aktiviteter på enheten om flera vårdtagare har insjuknat.

10 Smittad eller inkuberad vårdtagare ska äta i sin lägenhet.

11 Personal som vårdar magsjuka ska inte hantera livsmedel. 

12 Avdela specifik personal för hantering och upplägg av mat i avdelningskök.

13 Eventuell buffé-/karottservering avbryts.

14 Personal som tillfälligt ska vistas i andra lokaler t ex matsal, möte, föreläsning 
ska byta till ren arbetsdräkt.

15 Personal bör inte tjänstgöra på andra enheter under pågående utbrott. Om det är 
nödvändigt ska kläder bytas.

16 Insjuknade vårdtagare bör vistas i sin lägenhet 2 dygn efter symtomfrihet (om ej 
möjligt, hjälp med handhygien)

17 Personal med magsjukesymtom bör stanna hemma.

18 Personal som varit magsjuk och inte hanterar mat kan återgå i tjänst efter minst 
24 timmars symtomfrihet. Kontakta din arbetsledare.

19 Personal som hanterar livsmedel inklusive matning och sondmatning kan återgå i 
tjänst efter minst 48 timmars symtomfrihet. Kontakta din arbetsledare.

20 Symtomfri personal kan arbeta även om annan person/barn i hushållet har 
magsjuka under förutsättning att man byter till rena arbetskläder på arbetsplatsen.
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