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Handläggning av misstänkt ebolasmittad patient                
Rutiner för personal utanför infektionskliniken 

Detta dokument bygger på Socialstyrelsens ”Rekommendation för 
handläggning av misstänkta fall av ebola 2014-11-28” 

 

Sedan mars 2014 pågår det hittills största utbrottet av ebola i västra Afrika. Enstaka fall av 

smittspridning har skett även utanför Afrika vid vård av svårt sjuka patienter. Symptom på ebolain-

fektion startar i typfallet 4-10 dagar efter smittillfället men perioden kan variera mellan 2 och 21 da-

gar. Sjukdomsdebuten är ofta plötslig med feber, intensiv sjukdomskänsla och muskelvärk, följt av 

huvudvärk, kräkningar och diarré. Patienter med svår sjukdom kan få blödningar från slemhinnor och 

multiorgansvikt. Sjukdomen har hög dödlighet, siffror mellan 40 och 90 % har rapporterats under det 

pågående utbrottet. 

Smittväg 
Ebolavirus smittar genom kontakt med infekterade kroppsvätskor t ex blod, kräkning och avföring. 

Smitta kan också överföras via föremål och ytor som kontaminerats med stänk eller droppar från 

infekterade kroppsvätskor. Det finns också risk för virusspridning vid kontakt med döda kroppar. De 

ytdesinfektionsmedel som används i sjukvården är effektiva mot ebolavirus. Luftburen smitta har inte 

dokumenterats i det pågående utbrottet.  
 

Riskfaktorer hos vårdpersonal  
Följande sjukdomar kan innebära förhöjd risk för att bli smittad med ebola i samband med kontakt 

med ebolainfekterad kroppsvätska:  

 samtliga akuta och kroniska hudsjukdomar, t.ex. psoriasis, atopiskt eksem, rosacea, seborré, 

kroniska sår m.fl.  

 En som är gravid, alternativt lider av någon av de ovan angivna sjukdomarna, bör inte delta i 

vård, undersökning, behandling eller transport av person med misstänkt eller säkerställd ebo-

lainfektion. Den bör inte heller delta i arbete på laboratorium eller annan enhet där kropps-

vätska från person med misstänkt eller säkerställd ebolainfektion hanteras.  

Person som ska utredas 
En person med klinisk bild och epidemiologiska riskfaktorer enligt båda följande punkter: 

1. Klinisk bild med feber >38,0º C och något av följande symptom: Huvudvärk, muskelvärk, 

kräkningar, diarré, buksmärtor eller blödning som inte kan förklaras på annat sätt. 

2. Epidemiologiska riskfaktorer under de senaste 21 dagarna innan symptomdebut. Detta är: 

 Kontakt med blod eller andra kroppsvätskor från person eller en avliden med säker-

ställd eller misstänkt ebolasjukdom. 

 Vistelse i ett område där det pågår ebolautbrott, eller arbete med fladdermöss, gna-

gare eller primater från ett område med pågående ebolautbrott. Drabbade länder är 

den 7 november, Guinea, Liberia, Sierra Leone. 

Troligt fall    
En person som ska utredas enligt texten ovan och som har exponerats för ebolasjukdom enligt något 

av följande.  

 Exposition för kroppsvätskor från en ebolapatient genom stickskada eller annan skada som 

penetrerat huden eller genom slemhinneexposition.  
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 Vård av ebolapatient eller exponering för kroppsvätskor från en ebolapatient utan personlig 

skyddsutrustning (vätsketätt förkläde, handskar, stänkskydd för slemhinnor). 

 Exposition på laboratorium för kroppsvätskor från ebolapatient utan skyddsutrustning eller 

utan att följa standardrutiner för arbete med smittsamma organismer. 

 Deltagit i begravningsriter med exposition för kvarlevor från avlidna i ett område med på-

gående ebolautbrott. 

 Medlem i samma hushåll som en ebolapatient. 

 Vårdat ebolapatient inom sjukvård eller hushåll i ett land med pågående utbrott. 

Verifierat fall 
En person med laboratorieverifierad ebolainfektion. 

Patienttransport till Sunderby sjukhus 
Vid transport till sjukhus är det viktigt att minimera antalet kontakter. Transporten ska ske med 

ambulans. Särskild rutin finns för ambulanstransport. Taxi eller andra allmänna transporter ska inte 

användas.   

 
Primärt omhändertagande av patient 

 Vid misstanke om ebola kontaktas infektionsjouren omgående för överenskommelse om fort-

satt handläggning. 

 Patient som uppfyller kriterierna för troligt fall ska bedömas av infektionsläkare och omhän-

dertas på infektionsklinik.  

 Patient med verifierad ebolainfektion ska direkt sändas till infektionsklinik. Patienten ska 

komma direkt till infektionskliniken utan att passera annan mottagning eller vårdavdelning. 

 Uppkommer misstanken på en annan vårdenhet än infektion får patienten inte sitta i väntrum, 

utan ska placeras i ett på förhand avsett rum, helst rum med förrum och stängd dörr.  

 
Hygienrutiner vid initialt omhändertagande 

 Användning av basala hygienrutiner och ett säkert arbetssätt är de allra viktigaste skyddsåt-

gärderna. 

 Utöver det ska skyddsutrustning, enligt bilaga 1, användas för att förebygga kontakt- och 

droppsmitta. 

 Skyddsutrustningen ska vara påtagen innan inträdet i vårdrummet 

 Under pågående vårdarbete får handskar inte användas som desinfekterats 

 Yttre handsken bör inte vara för trång, då det försvårar avtagningen. 

 Vid rengöring, städning används kraftigare handskar, typ diskhandskar 

 Vårdrummet spärras av i avvaktan på provsvar för ebola. 

       OBS. Se bilaga 1 angående rutiner för av- och påklädning. Bilaga 2 har artikelnummer för nöd  

       vändiga produkter. 

 
Utrustning 

 Medicinsk utrustning ska vara rumsbunden och så långt möjligt engångs. 

 Flergångsutrustning ska noggrant desinfekteras.  

 Begränsa så långt möjligt användandet av nålar och andra vassa föremål. 

 All utrustning lämnas i rummet som spärras av i avvaktan på provsvar för ebola. 
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Provtagning 
Eftersom exposition för blod och andra kroppsvätskor är riskmoment ska man minimera antalet 

provtagningstillfällen.  

 Rådgör med infektionsjour. 

 Provtagning för ebola och för andra livshotande sjukdomstillstånd inklusive malariadiagnostik 

ska i första hand ske på infektionskliniken. 

Förteckning av personal som vårdar patienten 
Arbetsledare ansvarar för att en lista upprättas över kontakter och personal, inklusive läkare, som 

omhändertagit patienten. Alla som går in till patienten ska skriva sitt namn på en lista, placerad utanför 

vårdrummet. 

 Om ebola verifieras, instrueras personal att i tre veckor efter avslutad kontakt med patienten 

ge akt på allmänna sjukdomssymtom och feber. 

  Uppkommer feber eller tecken på infektion ska läkare vid infektionskliniken omedelbart 

kontaktas. 

Avfall och tvätt 
Omhändertagande av kräkningar och avföring är riskmoment för smitta.  

 Om avfallet innehåller rikligt med kroppsvätska – placeras en absorbent i sopsäcken 

 Uppegående patienter kan använda toaletten. Spola med nedfällt lock. Rengör med Virkon 1% 

efter varje tillfälle. 

 För sängbunden patient används bäcken och urinflaska av engångsmaterial. 

 Instrument såsom peanger och saxar läggs i behållare för smittförande avfall 

 Allt avfall inklusive engångstextilier och vanliga textilier som används till patienten läggs i  

gul behållare för smittförande avfall med klicklock. Viktigt att locket låses. 

 Skärande/stickande avfall samlas i riskavfallsburk och övrigt avfall läggs i sopsäckar.  

 Avfall och tvätt förvaras i det avspärrade patientrummet tills provsvar anlänt. 

 Kontakta vårdhygien för vidare instruktioner. 
 

Punktdesinfektion 
 Spill av blod eller annan kroppsvätska torkas direkt upp med absorberande material. 

 Punktdesinfektera med ett etanolbaserat desinfektionsmedel innehållande tensider, 70+. Etanol 

70 % vid rumstemperatur och minst 2 minuters kontakttid, åstadkommer komplett avdödning 

av ebolavirus. 

 Vid spill på större ytor, exempelvis kräkning och diarre, används rengöringsmedel och vatten 

för mekanisk rengöring 

 Därefter desinficeras med Virkon 1 %. 

 

Städning 
Städning utförs inte förrän svar på ebolaprov erhållits, under tiden spärras rummet av. Vid konstaterad  

ebola, ska städningen utföras av personal med adekvat skyddsutrustning. Rutin för på- och avklädning 

är lika som vid vård. För slutstädning vid verifierat ebolafall används Virkon 1 %. Kontakta vårdhy-

gien för mer detaljer. 

 

Referensmaterial för ytterligare information  
Socialstyrelsen. Rekommendation för handläggning av misstänkta fall av ebola. 
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Bilaga 1  

Rutiner för personal angående på- och avklädning av skydds-
utrustning vid misstänkt ebola - gäller personal utanför 
infektionskliniken 
 

En patient med misstänkt ebola ska helst komma direkt till infektionskliniken. Detta dokument gäller 

om patienten befinner sig på annan vårdenhet än infektionskliniken. Patienten ska då inte sitta i 

väntrum, utan ska omedelbart placeras i ett på förhand bestämt rum, helst med förrum och stängd dörr. 

 

Alla som går in till patienten ska ha kunskap om hur de ska arbeta och vara klädda, för att förhindra 

smittspridning. Vårdpersonal ska alltid använda sjukhusets/enhetens arbetskläder och stövlar. Töm alla 

fickor. 
 

Påklädning i förrummet alternativt utanför vårdrummet 
Påklädning samt avklädning sker alltid tillsammans med arbetskamrat som fungerar som medhjälpare 

och som ser till att momenten sker i rätt ordning. Medhjälparen klär sig i plastförkläde och handskar. 

De som går in i vårdrummet ska ha full skyddsutrustning. 

 

1. Handdesinfektion 

2. Inre skyddshandskar (sterila, den övre delen bör vara under ärmen på rocken). 

3. Vätsketät operationsrock med mudd 

4. Stövlar 

5. Andningsskydd FFP3 (anpassa så den sluter tätt kring näsa och mun). 

6. Dubbel operationshjälm som får hänga fritt utanpå skyddsrocken 

7. Visir 

8. Yttre skyddshandskar i nitril med lång skaft. Handskkragen ska vara ovanpå rockens ärm. 

9. Plastförkläde 

10. Den vårdanställdes namn bör vara väl synligt 

 
Under arbetet i vårdrummet 

Byt yttre skyddshandskar (nitril) och  plastförkläde om de blir smutsiga samt efter smutsiga 

arbetsmoment. Var noga med att inte förorena det inre paret handskar. 

 

Avklädning sker under övervakning av medhjälpare 
Viktigt att man tränat tillsammans. Avklädning påbörjas inne i vårdrummet. Plastförkläde och nitril-

handskar kasseras direkt i sopsäck placerad i gul avfallsbehållare. 

1. Inspektera att utrustningen är oskadad 

2. Plastförkläde tas av 

3. Yttre paret skyddshandskar tas av  

4. Gå ut från rummet  
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Fortsatt avklädning sker i förrummet alternativt på förberedd plats utanför vårdrummet. Dela in ytan 

för avklädning i ren och smutsig del. Medhjälparen hjälper till och ser till att avklädningen sker på rätt 

sätt och i lugnt tempo. Skyddsutrustningen läggs direkt i sopsäck placerad i gul avfallsbehållare  

 

5.   Ta av visir bakifrån, undvik att vidröra ansiktet och visirets framsida  

6. Ta av operationshjälm, fatta tag på baksidan och dra över huvudet eller riv sönder.  

7. Lossa skyddsrockens snörning 

8. Dra av skyddsrocken försiktigt så den hamnar ut och in, lägg i avfallskärl 

9. Kliv ur stövlarna på den smutsiga sidan, en fot i taget och kliv över till den rena sidan 

10. Stövlarna läggs i avfallskärlet i smutsig zon. 

11. Ta av de sterila handskarna 

12. Desinfektera händerna 

13. Ta av andningsskyddet. Stå lätt framåtböjd, dra resårbanden över huvudet utan att vidröra 

skyddets framsida, lägg i avfallskärl i smutsig zon.  

14. Ny handdesinfektion 

15. Duscha om behov finns och byt arbetskläder 

16. Medhjälpare, iklädd plastförkläde och handskar, stänger plastpåsen och avfallsbehållaren. 

Torkar av ytterbehållaren med Virkon 1 % och skjuter in den i vårdrummet. Förvaras i vård-

rum i väntan på provsvar. 

17. Torka av golvet i den smutsiga zonen utanför vårdrummet med Virkon 1 %. 

18. Medhjälparens skyddsutrustning läggs i soppåse som knyts ihop och ställs i vårdrummet. 

19. Desinfektera händerna. 

20. Plombera vårdrummet 
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Bilaga 2 

Skyddsutrustning vid misstänkt hemorragisk feber 
 

Sterila handskar 50st/fp 

Latex storlek  Latexfria Storlek 

21626 6  15304 6,5 

21627 6,5  15305 7 

21628 7  15306 7,5 

21629 7,5  15307 8 

21630 8  15308 8,5 

21631 8,5  21581 9 

21632 9  

 

Nitrilhandske extralångt skaft 100st/fp 

21589 x-small 

16559 small 

16560 medium 

16561 Large 

16562 x-Large 

 

Vätsketät engångsrock med mudd 

21222  x-Large  32st/fp 

På en normalstor person passar denna rock då man har kläder under. Om annan storlek behövs ringer 

man till kundtjänst. 

 

Andningsskydd FFP3 med ventil 

16413 20st 

 

Täckande operationshuva 

14304 50st 

 

Visir 

12513 1 st 

 

Absorbent 

17771                Absorbtionsduk 

 

Ytdesinfektionsmedel 

23054                  Ytdesinfektion 70+ Etanolbaserad 
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Stövlar 

11250 37 

10826 38 

10827 39 

10828 40 

10829 41 

10830 42 

10831 43 

10832 44 

10833 45 

 

Behållare för smittförande avfall 

17080               35 liter 

17177               60 liter 

 

 

 

Vid ytterligare frågor kontakta 

Kundtjänst 0921-666 00 

Materialkonsulent 0921-666 69 

 

 


