
Personalinfektioner 
Rekommendationer för vård- och omsorgspersonal i Region Uppsala



Personalskydd

Det bästa skydd mot nedsmittning av personalen är kunskap om riskerna och om 

sjukdomens smittvägar. Personalen ska vara väl orienterad. Vid val av personal för 

vård av viss sjukdom skall hänsyn tas till vederbörandes vaccinationsskydd. 

Vikten av noggrann personlig renlighet måste framhållas, speciellt är tillräcklig 

handdesinfektion viktig, liksom bärandet av effektiva munskydd. De senare får ej användas 

mer än omkring 3 timmar och skall därefter placeras i för ändamålet avsett uppsamlingskärl, 

ej stoppas i fickan.

Smittrening vid sjukhus, Svenska läkartidningen 1957:54: 2818 (nr 38)



Arbetsmiljöverket (AFS 2001:1) :

”Arbetsgivaren skall se till att arbetstagarnas 

kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är 

tillräckliga för att ohälsa och olycksfall skall 

förebyggas och en tillfredställande arbetsmiljö 

uppnås. När riskerna i arbetet är allvarliga skall det 

finnas skriftliga instruktioner för arbetet.”



Rekommendationerna är framtagna i samverkan 

mellan:
• Vårdhygien, Akademiska sjukhuset

• Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset

• Smittskyddsenheten, Region Uppsala
• Företagshälsovården

• Hudkliniken, Akademiska Sjukhuset

• Lungkliniken, Akademiska Sjukhuset

• Chefsläkare och HR-specialist Akademiska sjukhuset



Dessa rekommendationer är avsedda för alla som arbetar inom vård 

och omsorg i landsting och kommuner, som riktlinjer för arbetsledare 

och som praktisk vägledning, information och stöd till den anställde i 

det smittförebyggande arbetet.

För dig som är arbetsledare innebär detta att identifiera vilka delar 

som är aktuella på er arbetsplats. Därefter säkerställ att personalen 

känner till riktlinjerna och där listor ska upprättas och vaccinationer 

erbjuds se till att det genomförs.



• Lagar och regelverk
- Basala hygienrutiner enligt SOSFS 2015:10
- Smittskyddslagen
- Livsmedelslagen
- Gravida och ammande arbetstagare
- Arbetsmiljöverkets regler (AFS 2007:05)

• Vaccinationer

• Blodsmitta

• Blåsor och prickar

• Luftvägsinfektioner

• Övriga infektioner
- CMV

- TBC

- Mag-tarminfektioner

- Sårinfektioner

- MRSA o övriga resistenta bakterier

- Löss



Smittskyddslagen

Smittskyddslagen och livsmedelslagen
Regler vid konstaterad/befarad smittsam sjukdom hos personal

Personal som fått en smittsam infektion får inte jobba i sådana situationer där 

smitta kan spridas till omgivningen. Ibland kan sjukskrivning eller tillfällig 

omplacering behövas.

Vid konstaterad/befarad allmänfarlig sjukdom, ska den ”behandlande läkaren” bla

ge förhållningsregler gällande:

• Smittspårning

• Hygien

• Arbete och skolgång (eventuell omplacering/avstängning)

Det är sällan lämpligt att läkare på den egna arbetsplatsen påtar sig att vara 

behandlande läkare åt personalen.



Livsmedelslagstiftningen

För viss personal, som t ex hanterar oförpackade livsmedel i sjukhuskök och 

vårdboenden, är livsmedelslagstiftningens regelverk användbart. 

• Arbetsgivaren är skyldig att hålla sig underrättad om arbetstagarens 

hälsotillstånd. Den anställde är i sin tur skyldig att meddela 

arbetsgivaren om hen har sjukdom eller sår som kan misstänkas sprida 

smitta.

• Arbetsledning ansvarar för att särskilda anvisningar utfärdas för denna 

personalkategori. Samråd kan ske med kommunens kontrollmyndighet, 

företagshälsovården, Vårdhygien eller  smittskyddsenheten.



Några vaccinationer som kan komma ifråga:

• Difteri

• Röda Hund

• Mässling

• Influensa A och B

• Tuberkulos

• Hepatit B

Hälsodeklaration

Avseende smittsamma sjukdomar vid nyanställning som innefattar patientnära arbete

• Mässling

• Röda hund

• Vattkoppor 

Varje vårdenhets ledning och den enskilde har ansvar för att man som 

vårdpersonal inte riskerar att ådra sig allvarlig smitta i arbetet eller själv överföra 

smitta till patienter eller annan personal. Häri kan för arbetsledningen ingå att 

kontrollera om tillräckligt vaccinationsskydd finns.



Höstblåsor

Smittämne
Höstblåsor (Hand, foot and mouth disease) är en infektionssjukdom som orsakas av coxsackievirus, 

vanligen under sommar och höst.

Ibland börjar sjukdomen med luftvägssymtom och feber under ett par dagar. Sedan uppträder små 

blåsor på händer, fötter och i munnen. På händerna sitter oftast blåsorna i handflatan och mellan 

fingrarna. Runt blåsorna syns en rodnad. Blåsorna brister till sist. Sjukdomen förekommer främst på 

sommaren och hösten, därför kallas den höstblåsor. Inkubationstiden är 3-5 dygn. Sjukdomen är 

beskedlig och de flesta har tillfrisknat inom en vecka.

Smittvägar
Direkt kontakt med sekret från näsa, svalg och avföring. Det sprids även som droppar och/eller 

aerosol i samband med hosta.

Vårdpersonal smittas främst via sina egna händer.

Vad gör jag vid misstanke på smitta
Typiska virusinfektioner går att diagnostisera kliniskt. Kontakta primärvården.

Vad gör jag vid konstaterad smitta
Personal ska sjukskrivas så länge de har symtom i form av feber och/eller blåsor.

Förebyggande åtgärder



Blodsmitta
Länk till lokal anvisning och Vårdhandboken

• Hep B

• Hep c

• HIV

Blåsor och prickar

• Höstblåsor

• Mässling

• Vattkoppor, bältros

• Röda hund

• Herpes simplex typ 1 och 2

Luftvägsinfektioner

• Influensa

• RS-virus

• Mykoplasma

• Pneumokocker



Övriga infektioner
• CMV

• TBC

• Mag-tarminfektioner

- Salmonella

- Shigella

- Campylobacter

- Hepatit A

- Virusorsakad gastroenterit

• Sårinfektioner

• MRSA och andra resistenta bakterier

• Löss



Det här verkar väl bra?????



• Vårdhygien, Akademiska sjukhuset

• Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset

• Smittskyddsenheten, Region Uppsala

• Företagshälsovården

• Hudkliniken, Akademiska Sjukhuset

• Lungkliniken, Akademiska Sjukhuset

• Chefsläkare och HR-specialist Akademiska 

sjukhuset



Personal med bältros
Personal som arbetar på spädbarnsavdelning, BB och andra avdelningar där 

patienter har nedsatt infektionsförsvar bör avstängas från patientvård till 

blåsorna har torkat in.

Personal med en intorkad bältros som kan täckas av kläder kan gå tillbaka i 

arbete.

Bältros smittar endast vid direktkontakt med öppna blåsor. När blåsorna 

har torkat in bedöms man, precis som vid vattkoppor, vara smittfri.

• Vilka ska anses ha nedsatt infektionsförsvar? Vilka avdelningar?

• Jag kan inte jobba om jag har intorkad bältros som inte kan täckas av kläder?

• Kan jag jobba på avdelning med ”vanliga patienter” om jag har en icke intorkad bältros? 

Gör det någon skillnad om jag kan täcka den med kläder?



Dokumentet inkluderar;

Flatlöss

Saknar;

Ögoninfektioner

Skabb

Svinkoppor



Vanliga frågor till Vårdhygien

• Sår/eksem på händerna

• När får jag jobba efter vinterkräksjuka?

• Bältros

• Svinkoppor

• Ögoninfektioner

• MRSA-screening efter utlandsjobb/vård



Diarrè

Personal som misstänker att han/hon har en smittsam tarminfektion, 

ska inte vara i kontakt med patienter eller med livsmedel. Personal med 

symtom ska vara sjukskriven.

Sår

Arbetsledaren avgör om såret utgör en smittrisk för omgivningen. Arbetsledaren kan v b 

kräva att bedömning görs av behandlande läkare (se nedan).

Vid vissa arbeten är risken för smittspridning särskilt stor, som vid såromläggning, 

intensivvård, operation och sterilgodshantering. Typen av arbetsuppgifter skall därför 

vägas in i bedömningen.

Den som har en sårinfektion får inte arbeta med patientnära arbete. Om infektionen är 

utbredd, sjukskrivs personen, annars omplacering eller avstängning. Läkare på 

arbetsplatsen bör inte vara behandlande läkare åt sin personal, utan avgörandet om 

sjukskrivning/omplacering bör hänskjutas t.ex. till primärvård eller företagshälsovård.

Länkar till smittskyddsblad, vårdhandbok och lokala dokument



TACK


