
1. Uppträder calici bara på vinterhalvåret?

1. Ja, det är därför den kallas winter vomiting disease

X. Nej, den kan uppträda året om

2.  Nej, bara på hösten

Tipspromenad calici



2. Vilken är smittvägen vid calici?

1. Luftsmitta

X. Smittar inte speciellt lätt

2. Fekal-oral smitta, direkt eller indirekt kontaktsmitta



3. När skall man tvätta händerna med tvål och vatten 

inom vård och omsorg?

1. Om händerna är synligt smutsiga eller känns smutsiga, 

och vid kontakt med patienter som har kräkningar eller 

diarré

X. När man slutar för dagen

2. Alltid före handdesinfektion



4. Vad är kohortvård?

1. Avdelad personal som vårdar enbart sjuka/smittade

X. Avdelad personal som vårdar max 5 patienter

2. Avdelad personal för kökshantering



5. Vad torkar man upp kroppsvätskor/smittsamt 

material med?

1. Vim eller liknande medel

X. Varmt vatten med såpa

2. Virkon 1% eller liknande oxiderande medel



6. Får man som vårdpersonal jobba om man har 

magsjuka barn hemma?

1. Absolut inte

X. Ja, det är bara när du själv har symtom som du 

måste stanna hemma

2.   Ja, fast du får inte gå på samma toalett som övrig 

personal



7. Hur snart rekommenderar man att personal som 

blivit sjuk återgår i arbete?

1. Man ska stanna hemma minst en vecka oavsett symtom

X. Så fort han/hon känner sig pigg nog att arbeta

2.   Efter 48 timmars symtomfrihet



8. Vilket prov är att föredra vid calicimisstanke?

1. Faeces

X. Kräkning

2. Urin



9. Hur hanteras disken från mat som varit inne hos en 

calicisjuk patient?

1. Körs enskilt i diskdesinfektor

X. Hanteras som vanligt

2. Man använder tallrikar och bestick av engångstyp



10. Vem beslutar om intagningsstopp?

1. Enhetschef, verksamhetschef eller medicinskt 

ansvarig

X. Smittskyddet

2. Vårdhygien



Rätt svar:

1. x

2. 2

3. 1

4. 1

5. 2

6. x

7. 2

8. 1

9. x

10. 1


