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Vårdhygieniska riktlinjer för omhändertagande av 
patienter med misstänkt eller konstaterad  

MERS CoV 
(Middle East respiratory syndrome coronavirus) 

 
Sammanfattning 

Denna hygienrutin är ett lokalt komplement till Socialstyrelsens och folkhälsomyndighetens PM, Re-

kommendation för handläggning av misstänkt fall av MERS-CoV. Smittspridning mellan människor 

har främst skett inom vården vilket föranlett en ändring av hur ett misstänkt fall av MERS definieras. 

Sjukdomen är sedan den 1 augusti 2015 anmälningspliktig enligt smittskyddlagen i Sverige. Infekt-

ionsjour, vårdhygienisk enhet och smittskyddsläkaren kontaktas via sjukhusets växel. 

All vårdpersonal uppmanas till ökad vaksamhet vid omhändertagande av patienter med svåra 

luftvägsinfektioner som nyligen har besökt Mellanöstern eller Sydkorea.  

Här betonas vikten av att alltid fråga efter reseanamnes hos personer som söker vård med in-

fektionssymtom och att det finns rutiner som säkerställer att patienterna slussas in i vården och 

omhändertas på ett korrekt sätt. 

 

Bakgrund 

Mänskliga coronavirus smittar främst övre luftvägarna och mag-tarmkanalen. De resulterar ofta i övre 

luftvägsinfektioner (enkla förkylningar) hos människor, orsakar lindriga sjukdomar, vanligen av kort 

varaktighet med snuva, hosta, halsont, samt feber. Hos människa kan överföring av coronavirus mellan 

en infekterad individ och andra ske via sekret från luftvägarna. Man tror att smittan ursprungligen 

kommer från kameler och att virus sen kan smitta människor både direkt eller indirekt. 

Det finns ca 1400 verifierade fall i världen, fler än 1000 av dem från Saudiarabien. En mycket stor 

andel av fallen är kopplade till spridning på sjukhus. Både vårdpersonal och patienter har smittats. 

Många patienter utvecklar en allvarlig luftvägsinfektion men det förekommer, framförallt hos yngre 

och i övrigt friska personer, lindriga eller inga sjukdomssymtom. Dödligheten har varit >30 %. 

 

Smittväg  

Smittvägarna för MERS-CoV är ännu oklara. Nuvarande kunskap om andra coronavirus talar starkt 

för att väl fungerande basala hygienrutiner med tillägg av utökad personlig skyddsutrustning ger sjuk-

vårdspersonal fullgott skydd mot smitta. 

 Vanligaste smittvägen verkar vara person till person smitta. Direkt eller indirekt kontaktsmitta 

vid nära kontakt. 

 Sprids till luftvägar och ögon genom droppsmitta. 

 Luftburen smitta måste alltid beaktas, speciellt vid åtgärder som kan medföra aerosolbildning 

(ex. inhalationsbehandling, bronkoskopi, sugning av luftvägar, in/extubation ).  

Smittsamhet  

 MERS-coronavirus överlever 48 timmar eller mer utanför kroppen på ytor och i aerosol, men 

är känsligt för värme och för flertalet desinfektionsmedel.  

 Spridning sker alltså nästan enbart i sjukvården, men erfarenheten talar för att den snabbt kon-

trolleras när den uppmärksammas och vårdhygieniska rutiner skärps. 
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 Brister i hygienrutiner har framförts som en bidragande orsak till spridning på sjukhus och 

vårdinrättningar. 

 Inkubationsperioden vid zoonotisk smitta är okänd.  

 Vid sekundärfall (person-tillperson smitta) är inkubationstiden bedömd till drygt fem dagar, 

men kan vara så kort som två dagar och upp till två veckor. 

 Hur länge patienter med MERS smittar är fortfarande okänt. Svårt sjuka patienter kan smitta 

under långa perioder och därför bör virustester utgöra en del i beslutsunderlaget till ytterligare 

försiktighetsåtgärder för sjukhuspatienter. 

 

Falldefinition/person som ska utredas 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eller 
 

 

 

 

 

 

 

 

* Patienter med nedre luftvägsinfektion kan presentera utan luftvägssymtom (t.ex. med feber, allmänpåverkan och symtom från mag-tarm 

kanalen). Patienter med nedsatt immunförsvar kan uppvisa en atypisk bild. 

** Som nära kontakt räknas 

– alla som har vårdat patienten, inklusive familjemedlem, eller som har haft liknande nära kontakt 

– alla som bott eller vistats på samma ställe som ett misstänkt eller bekräftat fall 

– alla som har haft mer än 5 minuters kontakt och/eller kontakt ansikte till ansikte (< 1 meters avstånd) med ett fall i någon form av slutet 

rum. 

Omedelbara åtgärder vid första kontakt med misstänkt MERS-CoV infektion 
(akutmottagning/telefonkontakt): 

Vid telefonkontakt: 

 Vid misstanke om att patient smittats med MERS-CoV ska infektionsjour kontaktas för över-

enskommelse om fortsatt handläggning. 

 Misstänkta fall hänvisas härefter till infektionsklinik. Patienter med allvarliga symtom ska i 

första hand omhändertas på infektionskliniken på Sunderby sjukhus.  

Klinisk bild 
Allvarlig luftvägsinfektion (lung-

inflammation eller ARDS) med 

feber eller anamnes på feber 

(≥38°C) och hosta  

Eller 

misstanke om nedre luftvägsin-

fektion baserad på kliniska eller 

radiologiska fynd* 

Epidemiologi 
Inom 14 dagar före insjuknandet 

besök i Arabiska halvön 

Eller  

sjukvårdskontakt i Sydkorea. 

eller 

Epidemiologi 
Nära kontakt** inom 14 dagar före 

insjuknandet med laboratorieverifie-

rat fall och/eller 

sjukvårdskontakt i land där sprid-

ning av mers konstaterats. 

OCH 

Klinisk bild 
Lyftvägssymptom oavsett allvar-

lighetsgrad  
eller 

 misstanke om nedre luftvägsin-

fektion baserad på kliniska eller 

radiologiska fynd. 

OCH 
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 Patienten bör inskränka sina kontakter med andra till ett minimum och bör undvika att utnyttja 

taxi eller allmänna kommunikationsmedel. 

Tills mer information finns tillgänglig om smittvägar och smittsamhet för MERS ska, enligt 
Socialstyrelsen, vårdrutiner som för SARS coronavirus tillämpas. 

Vårdhygieniska rutiner: 

 Personalen skall vara väl förtrogen med att arbeta enligt goda vårdhygieniska skyddsrutiner. 

Inga medicine kandidater eller andra studerande skall ha kontakt med patienten eller patient-

rummet. Bemanningsföretag bör undvikas. 

 Särskild förteckning över alla arbetstagare som har nära kontakt med misstänkt eller verifie-

rade fall ska upprättas enligt 21§ i AFS 2005:1  

 För närmare information och lokala riktlinjer, kontakta enheten för vårdhygien. 

Personal 

 Kohortvård av patienten ska eftersträvas så långt som möjligt 

 Basala hygienrutiner ska tillämpas i alla vård- och undersökningssituationer. 

Basala hygienrutiner tillämpas med tillägg av:  

 Stänkskydd (tättslutande skyddsglasögon eller visir)  

 Tillpassat andningsskydd (FFP3) alternativt PAPR (powered air purifying respirator) 

 Långärmad engångsskyddsrock med förstärkt front och ärm,  

 Långärmat engångsplastförkläde alternativt långärmad skyddsrock i kombination med plast-

förkläde.  

 Samma skyddsutrustning gäller för ambulans- och annan transportpersonal, liksom för städ-

personal. 

Rutin för säker avklädning när personal lämnar arbetsområdet enligt nedan: 

1. Ta av handskar.  

Desinfektera händerna 

2. Ta av skyddsglasögon/visir (tas av bakifrån).  

Desinfektera händerna 

3. Ta av engångsrock (ta av så att den hamnar ut och in).  

Desinfektera händerna 

4. Ta av andningsskydd (ta båda remmar bakifrån och lyft dem fram över huvudet).  

Desinfektera händerna 

Åtgärder som kan medföra aerosolbildning  

 Får endast ske i rum med godkänd undertrycksventilation för att minska risken för spridning 

av smittämnet utanför rummet.  

 Använd skyddsglasögon som sluter tätt och kontrollera att andningsskyddet fungerar tillfreds-

ställande. 

Ambulanstransport till sjukhus 

 Vid ambulanstransport av patient med misstänkt MERS-CoV infektion ska luckan mellan fö-

rarhytt och patientutrymme ska vara stängd.  

 Ambulanspersonal i patientutrymme ska bära andningsskydd (FFP3), handskar, visir eller 

skyddsglasögon med sidoskydd och långärmad skyddsrock med förstärkt front och ärm alter-

nativt långärmat plastförkläde (se personlig skyddsutrustning ovan).  
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 Patienten förses med kirurgiskt munskydd alternativt engångsnäsduk att hosta och nysa i för 

att minska risken för droppburen smitta. Munskydd och näsdukar kasseras som smittförande 

efter transporten.  

 Hjälp patienten med handhygien.  

 Använd handdesinfektion.  

 Efter transport av patient med misstänkt eller konstaterad MERS-CoV skall ambulansen 

smittstädas med godkända desinfektionsmedel av personal (iförd skyddsutrustning enligt 

ovan). 

Patient som söker vård på akutmottagning/vårdcentral 

 Patient med misstänkt eller konstaterad MERS-CoV-infektion som söker sjukvård skall omgå-

ende hänvisas till enkelrum med egen toalett (helst med sluss och adekvat ventilation) och 

skall inte sitta i väntrum tillsammans med andra patienter.  

 Patienten förses med kirurgiskt munskydd, alternativt engångsnäsduk att hosta och nysa i, för 

att minska risken för droppburen smitta och instrueras att använda handdesinfektion.  

 Vid kontakt med patienten skall personal bära andningsskydd (FFP3), handskar, visir eller 

skyddsglasögon med sidoskydd samt långärmad skyddsrock med förstärkt front och ärm alter-

nativt långärmat plastförkläde (se personlig skyddsutrustning ovan).  

 Infektionsjour kontaktas för överenskommelse om fortsatt handläggning.  

 Vid misstanke om MERS-CoV ska även Smittskyddsenheten kontaktas. Smittskydd sköter se-

dan vidare kontakten med Folkhälsomyndigheten.  

 Städning efter att patienten lämnat rummet (iförd skyddsutrustning enligt ovan) utföres en-

ligt rekommendation för slutstädning nedan i denna rutin. 

På sjukhus 

Placering av patient: 

 Patienten isoleras på Infektionskliniken i ett rum med sluss och godkänd undertrycksventilat-

ion.  

 Om patienten behöver vård på IVA eller annan avdelning skall patienten isoleras i ett rum med 

sluss och med godkänd undertrycksventilation 

 Patient som behöver IVA-vård skall i första hand vårdas på Infektionskliniken Sunderby sjuk-

hus. 

Provhantering och provtransport: 

Vid all kontakt med kroppsvätskor ska god mikrobiologisk praxis enligt Arbetsmiljöverkets föreskrif-

ter (AFS 2005:1) om mikrobiologiska arbetsmiljörisker tillämpas (se personlig skyddsutrustning 

ovan) 

Diagnostiska prover: 

Högst virusmängder påträffas i nedre luftvägarna varför prov från personer som uppfyller falldefinit-

ionen för misstänkta fall under utredning i första hand tas från nedre luftvägarna. 

 Nedre luftvägsprov (sputum, sekret från tub/trak, BAL) 

 NPH-prov och Svalgprov 

 Vid samtliga provtagningar från luftvägarna bör även ett blodprov (EDTA-rör) bifogas för 

analys avseende MERS-coronavirus RNA  

 Om patienten varit sjuk mer än 14 dagar skall även prov för serologisk diagnostik tas. 
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Transport av prov 

Innan provtagning för MERS- CoV kontaktas Folkhälsomyndigheten 010-205 20 00 mellan 08:00 – 

16:30. Övrig tid via TiB 010- 205 24 00. 

 Provrör i skyddshylsa. Märk smitta. Meddela lokalt laboratorium innan prov skickas. Skickas 

som biologiskt ämne, kategori B (UN3373). Kan skickas med vanlig post. 

 Proverna lämnas/skickas till mikrobiologiska laboratoriet där det sedan packas om och vidare-

befordras till Folkhälsomyndigheten om inte annat överenskommits med laboratoriet. 

 Svar ges inom 12 timmar efter provets ankomst, förutsatt att Folkhälsomyndigheten kontaktas 

(telefon: 010-205 20 00) innan provet skickas. I övriga fall ges svar inom en vecka. 

 

Rutiner för hantering av prov från patienter med befarad MERS-CoV för mer information se packa 

provet rätt och laboratorieanalyser från folkhälsomyndigheten. 

Patient  

 Isoleras på enpatientrum med egen toalett  

 Daglig renbäddning av säng. 

 Ska inte lämna vårdrummet om det inte är medicinskt nödvändigt  

 Informera och uppmana patienten till god handhygien och hostetikett. 

 Vid brist på enpatientrum kan flera patienter med laboratorieverifierad Mera CoV vårdas på 

samma rum 

 Om patient på flersal insjuknar med influensaliknande symtom bör patienten flyttas till enpati-

entrum. Nya patienter bör inte läggas in på flersalen där exponerade patienter vårdas innan in-

kubationstiden har löpt ut.  

Undersökning/behandling  

 Undersök/behandla patienten i så stor utsträckning som möjligt på vårdrummet  

 Om undersökning/behandling måste ske på annan enhet ska den mottagande enheten vara in-

formerad i förväg 

 Vid kontakt med patienten skall personal bära andningsskydd (FFP3), handskar, visir eller 

skyddsglasögon med sidoskydd samt långärmad skyddsrock med förstärkt front och ärm alter-

nativt långärmat plastförkläde (se personlig skyddsutrustning ovan). 

 Vid transport inom sjukhuset ska patienten få engångsnäsdukar och instrueras att hosta och 

nysa i näsduk, som sedan kastas i medföljande plastpåse. Patienten ska därefter desinfektera 

händerna.  

 Patienten ska inte vistas i väntrum utan föras direkt in i behandlingsrum  

 Städning: Ytor och föremål/utrustning rengörs/desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfekt-

ionsmedel med tensid.  

Avliden patient: 

 Följ samma anvisningar som för patient med ”Blodsmitta”. Märk bisättningssäcken med 

”MERS-CoV”. 

 Kontakta patologen. 

Måltider  

 Patienten serveras och äter på vårdrummet  

 Engångsmaterial används vid måltider. 

 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/laboratorieanalys/packa-provet-ratt.pdf?epslanguage=sv
http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/laboratorieanalys/packa-provet-ratt.pdf?epslanguage=sv
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/laboratorieanalyser/pcr/coronavirus-middle-east-respiratory-syndrome-coronavirus-mers-cov/
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Besökare  

 Antalet besökare bör begränsas.  

 Ska endast vistas hos sin närstående på vårdrummet  

 Informera och uppmana besökare att desinfektera sina händer före och efter besök.  

 För besökare gäller samma skyddsutrustning som för vårdpersonal. 

Ansvarig sjuksköterska skall visa hur skyddsutrustningen skall användas och betona vikten av nog-

grann handhygien. Den besökande skall därefter gå direkt till vårdrummet via yttre sluss och inte vis-

tas på avdelningen eller sjukhuset i övrigt.  

Material  

 Använd i första hand engångsmaterial  

 Rumsbunden utrustning (stetoskop, blodtrycksmanschett etc.)  

 Ta bara in det material som behövs till varje vårdmoment.  

 Begränsa förrådsmängden på rummet/toaletten  

 Flergångsmaterial desinfekteras i spol-/diskdesinfektor eller med alkoholbaserat ytdesinfekt-

ionsmedel med tensid.  

 Medicinteknisk utrustning och hjälpmedel som varit inne i vårdrummet ska desinfekteras in-

nan det tas ut ur rummet. Använd alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid eller det 

medel som tillverkaren rekommenderar  

Städning och desinfektion  

MERS-coronavirus kan överleva flera dagar på ytor i rumstemperatur, men coronavirus har ett lipid-

hölje som gör dessa virus känsliga för flertalet desinfektionsmedel.  

Vid all rengöring/desinfektion är mekanisk bearbetning av ytor en förutsättning för bästa resultat  

Punktdesinfektion  

Vårdpersonal ansvarar för att omedelbart torka upp spill/stänk av kroppsvätskor med en engångsduk 

av papper och därefter desinfektera ytan med alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid  

Daglig städning 

Det är viktigt med tydliga städrutiner och välutbildad städpersonal, som även har kunskap om och har 

övat på- och avklädning av skyddskläder, korrekt handskanvändning och användning av andnings-

skydd. 

 Informera lokalvårdaren. Ska använda samma skyddsutrustning som vårdpersonal (se person-

lig skyddsutrustning ovan) och vara väl förtrogen med rutiner för smittstädning.  

 Tagytor som t.ex. handtag, säng, sängbord, toalett, kranar desinfekteras dagligen med alkohol-

baserat ytdesinfektionsmedel med tensid  

 Använd rengöringsmedel och vatten till övriga ytor. 

 Golv rengörs noggrant med rengöringsmedel och vatten  

 Desinfektera använd städutrustning  

 Oanvänt engångsmaterial kasseras vid slutstädning.  

Slutstädning 

Vårdpersonalen rengör och desinfekterar all flergångsutrustning och allt flergångsmaterial.  

 Informera lokalvårdaren. Ska använda samma skyddsutrustning som vårdpersonal (se person-

lig skyddsutrustning ovan) och vara väl förtrogen med rutiner för smittstädning.  
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 Använd Wet Wipe engångsduk klor till alla ytor i vårdsalen, hygienutrymme, medicinsktek-

nisk utrustning och hjälpmedel. 

 Golv städas med Wet Wipe engångsduk, klor 

 Alla horisontella ytor och ”tagställen”, till exempel handtag och kranar i patientens rumsenhet 

desinfekteras. 

 Överblivet engångsmaterial kasseras när patienten skrivs ut. 

 Avtorkningsbar madrass desinfekteras. 

 Madrass med plastskydd: Byt plastskydd. Kassera madrassen om den är grovt förorenad. 

 Kassera kudden. 

Vid frågor rådgör med enheten för vårdhygien. 

Tvätt/Avfall  

 Förslut tvättsäck på vårdrummet och skickas som smittförande tvätt  

 Soppåsen försluts på rummet och skickas som smittförande avfall  

Utskrivning 

Utskrivning till hemmet är att föredra av epidemiologiska skäl. Huruvida patienten kan flyttas till 

andra vårdinrättningar bedöms från fall till fall av behandlande läkare. Vid behov kontaktas vårdhy-

gien. Vid överflyttning av smittsam patient till annan vårdinrättning ska denna i förväg 

underrättas. Behandlande läkare är ansvarig för att så sker. 

Kontaktspårning: 

Sjukdomen är sedan den 1 augusti 2015 anmälningspliktig enligt smittskyddlagen i Sverige. Särskild 

förteckning över alla arbetstagare som har nära kontakt med misstänkt eller verifierade fall ska upprät-

tas enligt 21§ i AFS 2005:1.  

 För att identifiera personer som har haft nära kontakt med ett fall under utredning utförs kon-

taktspårning och en lista över identifierade kontakter upprättas. 

 Personer utan symtom som haft nära kontakt med ett laboratorieverifierat fall instrueras om att 

vara uppmärksamma på tillkomst av symtom inom 14 dagar efter senaste kontakt med fallet 

och tydlig information ges om vart personen ska vända sig i händelse av symtom.  

 Prov tas för MERS-CoV, (PCR från nasopharynx och akut och konvalescentserum 3 veckor 

efter exposition). 

 Även personal som vårdar patienter med MERS-CoV uppmanas att vara uppmärksam på sym-

tom inom 14 dagar efter senaste kontakt. Personal utan symtom som följt gällande vårdhygi-

enrutiner behöver inte testas för MERS-CoV. 

För närmare information och lokala riktlinjer, kontakta enheten för vårdhygien. 

 

Referenser  

 

Socialstyrelsen - www.socialstyrelsen.se  

http://www.lul.se/Global/Extran%C3%A4t/V%C3%A5rdgivare/Smittskydd/Dokument/Handlaggning

_misstankt_MERS_CoV.pdf 

 

Folkhälsomyndigheten - http://www.folkhalsomyndigheten.se/ 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/20971/Rekommendationer-handlaggningar-misstankta-

fall-mers.pdf 

 

http://insidan.nll.se/Vardens-arbetsatt/Patientsakerhet-smittskydd-vardhygien/Vardhygien/Kontakt/
http://insidan.nll.se/Vardens-arbetsatt/Patientsakerhet-smittskydd-vardhygien/Vardhygien/Kontakt/
http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.lul.se/Global/Extran%C3%A4t/V%C3%A5rdgivare/Smittskydd/Dokument/Handlaggning_misstankt_MERS_CoV.pdf
http://www.lul.se/Global/Extran%C3%A4t/V%C3%A5rdgivare/Smittskydd/Dokument/Handlaggning_misstankt_MERS_CoV.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/20971/Rekommendationer-handlaggningar-misstankta-fall-mers.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/20971/Rekommendationer-handlaggningar-misstankta-fall-mers.pdf
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