
Bilaga: 4.1    Enhet:______________________ 

 

Magsjuka checklista kommunal vård 
 
1-2 sjuka med kräkning/diarré inom 7 dagar: 

 

Sätt kryss för så många åtgärder som möjligt och signera. 

Åtgärdspaket 1                                                                                   Datum        

Personal ska ha läst vårdhygieniska rutiner, avsnitt magsjuka.        

        

Insjuknade vårdtagare stannar i sin lägenhet till mer än 2-3 dygn efter sista 

symtom (om ej möjligt, hjälp med handhygien). 

       

Fyll i symtomlista        

Vårdtagare som delar lägenhet eller toalett med insjuknad stannar också i 

lägenheten (om ej möjligt, hjälp med handhygien). 

       

Informera/hjälp vårdtagare med handhygien före mat och efter 

toalettbesök. 

       

Byt handdukar efter varje användning, använd engångs till händer.        

Punktdesinfektion vid spill/stänk, gnugga rent.        

Extra städning av tag-på-ställen, smittades toaletter ≥3 gånger/dygn, 

signeringslista. 

       

För insjuknandekurva (se bilaga vårdhygieniska rutiner).        

Duscha vårdtagare och ta rena kläder innan de går ut ur rummet, när minst 

2-3 dygn efter sista symtom har gått. Städa och bädda rent i sängen. 

       

Personal som vårdar magsjuka hanterar ej livsmedel.         

Ta bort ev disktrasa och torkhandduk, använd torkpapper i stället.        

Personal lägger upp mat åt vårdtagare.        

        

 

Sign enhetschef/ssk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga: 4.1    Enhet:______________________ 

 

3 (eller fler) sjuka med kräkning/diarré inom 7 dagar. Fortsätt med åtgärdspaket 1 och lägg till åtgärdspaket 2 
Sätt kryss för så många åtgärder som möjligt och signera. 

Åtgärdspaket 2                                                                        Datum        

Alla vårdtagare på berörd enhet/avd stannar i sina lägenheter.        

MAS är informerad (som kontaktar vårdhygien).        

Extra städning av tag-på-ställen, alla toaletter ≥3 gånger/dygn, 

signeringslista. 

       

Ingen gemensam mat/fika för personal.        

Köksa (avdela personal till kök) som ej deltar i vårdarbete.         

Avdela personal att vårda de magsjuka hela dygnet, se kohort nedan.        

Informera om smitta på enheten om någon vårdtagare flyttas till 

annan enhet. 

       

Informera besökande, skylt på dörr till enhet.        

Olika fikarum för de olika personalgrupperna vid kohort vård.        

 

Sign enhetschef/ssk 

 

       

 

Kohort, grupp 

Smittade som vårdas av begränsad personalgrupp dygnet runt. 

 

Datum        

 

Lägenheter 

 

 

 

 

      

Sign 

enhetschef/ssk 

 

       

 

Glöm inte slutrapporten! 

Vid frågor kontakta vårdhygien. 


