
Nuläge covid 19, influensasäsongen och Calici





Covid 19

● Personal och brukare provtas fortfarande vid symtom

● Fortsatt smittspårning inom vård och omsorg 

● Smittsam 48 tim innan symtom debut 

● Hur länge smittsam? Olika faktorer påverkar 

● När kan jag som personal återgå till arbete? 



Åtgärder förebyggande och vid misstanke/smitta

● Munskydd i vårdnära arbete med brukare. 

● Isolering för att skydda andra brukare.

● Vid misstanke sätt in skyddsutrustning direkt och isolering i vänta på   
provsvar. 

● Kohortvård minskar risken för andra brukare att insjukna. 



Åtgärder forts.

●Basala hygienrutiner,  Alltid!

● Kom ihåg desinficera synligt rena tagytor inne hos brukare och i   
gemensamma utrymmen. 

● Begränsa mängden förbrukningsmaterial som förvaras inne hos 
brukare.



Hantering vid utbrott covid 19

● Provta vid symtom

● Alla brukare uppmanas hålla sig så mycket som möjligt på sina rum

● Minimera vistelse i gemensamma utrymmen, håll avstånd

● Hjälp brukare med handhygien, ej dela tidningar m.m. mellan brukare

● Undvika att personal går mellan enheterna 



Hantering vid utbrott forts. 

● Kontinuerligt munskydd, utvärdera regelbundet.

● Håll avstånd till varandra när det är möjligt.

● Måltider serveras till brukare på rummen om möjligt. 

● Säkerställa god vård och omsorgs trots utbrott.

● Utbrott över om inget nytt fall på tio dagar 



Influensa

”Risk att det kan bli en intensiv epidemi med många smittade eftersom 
föregående fyra influensasäsonger varit milda”

Högst incidens i Sverige v 48 i Västerbotten/Skellefteå.

Personer i riskgrupper rekommenderas vaccinera sig samt personal inom 
vård och omsorg.





Misstanke influensa

Vårdtagare med luftvägssymtom handläggs enl rutin coivd-19, pga att 
det inte på  symtom går att skilja mellan olika luftvägsvirus.

Vårdtagare med symtom ska vistas i sin lägenhet med stängd dörr, så 
långt det är möjligt

Provtagning: Ingår i samma luftpanel som covid.



Rutiner vid influensa

(Isolering av den sjuke .Gärna kohortvård)

Basala hygienrutiner. Munskydd IIR med skydd för ögonen (visir) vid risk 
för kroppsvätskor i ögonen

Punktdesinfektion – städning.

Ge antivirala medel och till exponerade – detta är en läkarbedömning.





Smittsamhet/Smittfrihet - influensa
Smittsamheten från en individ är störst vid insjuknandet och 2 dagar framåt. 
Smittsamhet kan som en praktisk tumregel beräknas ha upphört om ett av 
nedanstående är uppfyllt: 

- Vårdtagaren har under 24 timmar varit stabilt förbättrat avseende 
influensasymptom och minst 5 dagar har passerat sedan insjuknandet. 

- Vårdtagaren har under 24 timmar varit stabilt förbättrat avseende 
influensasymptom och har fått antiviral behandling i minst 3 dagar. 

- Personer med nedsatt immunförsvar kan vara smittsamma under längre tid



Influensa  - vårdhygiensk rutin. www.regionvasterbotten/vardhygien



Influensa personal

Om du haft symtom och testats negativ för covid-19 

• Du kan gå tillbaka till arbetet när du mår tillräckligt bra om du 
provtagits negativ

Dvs man får inget provsvar för influensa i direkttest.



Vaccination - mest effektiva sättet att förebygga influensa

-Skyddande antikroppar mot influensa bildas 14 dagar efter vaccinationen

-Skyddar oberoende av ålder

- Skyddseffekt är oftast 50-60 %

- Sämre skyddseffekt när man valt ”fel vaccinstammar” i vaccintillverkningen

- Måste upprepas årligen för att antikropparna minskar och nya virus börjar 
cirkulera



Hur kommer det sig att jag inte känner mig 
bra efter vaccination?

Vanliga reaktioner på vaccinet hos vuxna:

• Ömhet och svullnad på injektionsstället (2 dagar)

• Förekommer låggradig feber och värk i kroppen 1-2 dagar

• Allvarliga biverkningar är extremt ovanliga

De vanliga reaktionerna är väldigt mycket mildare än att ha 

influensa!



RS-virus

En person med RS-virusinfektion är smittsam i 3-8 dagar, längre 
smittsamhet kan förekomma hos immunsupprimerade. Smittsamheten 
anses föreligga så länge vårdtagaren har symtom. 

Vaccin mot RS-virusinfektion finns inte (håller på att utarbetas).



Caliciläget





Åtgärder calci i säbo

➢ Kontakta Vårdhygien eller MAS vid första fallet 

➢ Provtagning. Meddela ansvarig läkare för boendet att magsjuka brutit ut 

➢ Handhygien – både tvåltvätt och handdesinfektion - samt handskar vid 
kontakt med kroppsvätskor.

➢ Gå ej ut från den sjukes lägenhet med skyddsutrustningen (” finns inget jag 
ska bara ut och hämta”)

Avdela en person som hanterar maten - personal som tagit hand om sjuk       
person får INTE hantera mat. Inget gemensamt fika hos personalen



➢ Kohortvård. Gäller dygnet runt

➢ Rengör medicinsk utrustning ex tempmätare, saturationsmätare efter varje 
brukare

➢ Daglig rengöring av toalett och ”tagytor” i den sjukes lägenhet, utökad 
städning

Tvättstugan: Basala hygienrutiner. Den sjukes tvätt blandas inte med annan 
tvätt



Sammanfattning

Covid-19: Vaccination – finns inget för att ge till exponerade, läkemedel 
för att mildra håller på att utarbetas, (finns till vissa grupper)

Influensa: Vaccination och antivirala medel finns (Tamiflu) 

RS-virus: vaccination håller på att utarbetas men finns inte att ge i 
dagsläget.

Calici: -
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