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Denna rutin gäller för NU-sjukvården, men kan användas som rekommendation för 

primärvård och kommunal vård och omsorg inom Fyrbodal. 

 

 

Bakgrund  
Apkoppor är tidigare känt som zoonotisk infektion med smittspridning från djur till 

människa, främst i Väst- och Centralafrika. Vid enstaka tillfällen har smitta mellan 

människor beskrivits. Våren 2022 har flera länder i Europa men även i andra världsdelar 

rapporterat anhopningar av fall, främst bland män som har sex med män. 

Apkoppor är anmälnings- och smittspårningspliktig enligt Smittskyddslagen. Infektionen 

klassas som allmänfarlig sjukdom. 

Smittväg: Direkt och indirekt kontaktsmitta samt droppsmitta vid nära kontakt med kropps-

vätskor, sår, blåsor från djur och människor eller förorenat material. Smitta via luftvägar 

anses osannolik men kan i vissa situationer inte helt uteslutas, till exempel vid hantering av 

tvätt och avfall från patient med stor mängd blåsor.  

Inkubationstid: Vanligen 6 - 13 dagar, men kan variera mellan 5 och 21 dagar. 

Symtom: Sjukdomsbild vid infektion med apkoppor är ofta mild med utslag, sår, blåsor, 

feber och svullna lymfkörtlar. Vid sexuellt överförd smitta är blåsor och sår på könsorgan 

och runt analöppning vanligast. Proktit förekommer som enda symptom. Blåsor kan även 

spridas till bål, armar, ben, händer, fötter och ansikte.  

Diagnostik: Sjukdom misstänks utifrån epidemiologi, klinisk bild och verifieras genom 

molekylärbiologisk påvisning av virus arvsmassa (PCR) på Folkhälsomyndigheten. Prov-

tagning utförs på Infektion. 

Syfte  

Förhindra spridning av apkoppor inom vård och omsorg.  

Åtgärder  
Det är viktigt att tidigt identifiera misstänkt fall där anamnes av fall i omgivning 

och resa är av betydelse. Infektionskliniken har lokala rutiner för handläggning.  
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Gravid personal som informerar son chef om graviditeten samt 

immunosupprimerade bör undvika moment med högre smittrisk, se 

Folkhälsomyndigheten ”Vägledning för vårdhygieniska rutiner i sjukvården 

gällande apkoppor”.  

 

Smittförebyggande åtgärder vid 
misstänkt/bekräftat fall - mottagning och 
vårdavdelning 

 Vård i eget rum med eget hygienutrymme, stängd dörr 

 Medicinskt ansvarig läkare kontaktar dagjour/bakjour på Infektion, som bedömer om 

misstanke föreligger och beslutar om fortsatt handläggning (inklusive eventuell transport 

till Infektion och kontakt med smittskyddsläkare. 

 Skyddsutrustning 

o Andningsskydd, FFP2/FFP3, sätts på och tas av utanför rummet 

o Munskydd, klass IIR, kan efter riskbedömning i verksamheten ersätta 

andningsskydd vid kortvarig kontakt med patient som bedöms ha låg smittrisk till 

exempel vid öppenvårdsbesök 

o Visir, heltäckande 

o Långärmat plastförkläde 

o Skyddshandskar, byt mellan arbetsmomenten, i enlighet med basala 

hygienrutiner 

o Handdesinfektion utförs enligt basala hygienrutiner 

 Tvätt och avfall hanteras som smittförande. Använd skyddsutrustning enligt ovan. 

 Punktdesinfektion utförs enligt ordinarie rutin 

 Städning inklusive slutstädning utförs enligt ordinarie rutin. Använd skyddsutrustning 

enligt ovan.  

o Vid slutstädning efter inneliggande patient städas även golv och hygienutrymme 

o Använd i första hand engångsmaterial vid städning, använt material hanteras som 

smittförande. 

 Hantering, rengöring av eventuell desinfektion av flergångsutrustning som lämnar 

rummet till exempel medicinteknisk utrustning och disk sker enligt ordinarie rutin. 

 Vård/behandlingsrum kan användas direkt efter att rengöring och städning utförts enligt 

rutin. 

Transport  

 Säkerställ att andra personer inte utsätts för smitta 

 Patienter som tolererar munskydd förses med detta. Patient instrueras även host- och 

handhygien och förses med engångsnäsduk och plastpåse för uppsamling. 
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 I första hand rekommenderas transport med egen bil. patient utan allmänpåverkan där 

blåsor, utslag, sår kan täckas med kläder kan åka kommunalt till exempel vid 

provtagning/mottagningsbesök. 

 Vid behov av ambulanstransport ska luckan mellan förarhytt och vårdutrymme vara 

stängd och personer i vårdutrymmet använder skyddsutrustning enligt ovan. 

Bekräftat fall och smittspårning 
 Vid bekräftat fall (positivt provsvar) ansvarar behandlande läkare för 

o Information och förhållningsregler till patient. 
o Klinisk smittskyddsanmälan i SmiNet. 
o Smittspårning enligt smittskyddsblad ”Apkoppor (engelska monkeypox), 

läkarinformation. 

 Patient (nära kontakt) utsatt för ”hög risk för smitta” betraktas som 

misstänkt fall och ges förhållningsregler, se smittskyddsblad “Apkoppor, 

information och förhållningsregler till nära kontakter med hög risk för 

smitta”. 

 Person (kontakt) utsatt för “låg risk för smitta” informeras, se 

smittskyddsblad “Apkoppor, information till kontakter med låg risk för 

smitta”. 

o Bedömning avseende eventuell postexpositionsprofylax (vaccin) till högrisk-

kontakt. 

 Vårdenhetschef listar personer som utsatts för smittrisk inom verksamheten och 

dokumenterar även vilken typ av kontakt de haft. Kom ihåg att inkludera 

servicepersonal, studenter, tolkar och liknande. 
o Kartläggning av eventuella andra enheter som är berörda meddelas Vårdhygien 

(kontorstid). Under jourtid kontaktas bakjour på Infektion. 

o Vårdhygien kontaktar övriga enheter som varit i kontakt med smittsam patient 

samt enheter som tagit emot exponerad medpatient. 

 Vid verifierat fall av apkoppor sker samråd mellan Infektion, Smittskydd och 

Vårdhygien. 

 

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i patientjournal om avsteget gäller patient. 

Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO eller befintligt 

avvikelsehanteringssystem. 

 

Originaldokumentet från Vårdhygien Sahlgrenska Universitetssjukhus 
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Faktaunderlag 
Information till personal på laboratorier om apkoppor Folkhälsomyndigheten  

Information till personal inom vård och omsorg om apkoppor Folkhälsomyndigheten  

Misstänkt fall av apkoppor – provtagning och åtgärder Folkhälsomyndigheten 

Monkeypox multi-country outbreak first update (europa.eu) ECDC 

Sjukdomsinformation om apkoppor Folkhälsomyndigheten 

Smittskyddsblad Sveriges läkarförbund, smittskyddsläkarföreningen, se under rubrik 

Apkoppor  

Smittskyddslag 2004:168  

Vägledning för vårdhygieniska rutiner i sjukvården gällande apkoppor 

Folkhälsomyndigheten 
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/apkoppor-internationellt-maj-2022-/for-personal-pa-laboratorier/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/apkoppor-internationellt-maj-2022-/for-personal-inom-vard-och-omsorg/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/m/misstankta-fall-av-apkoppor-provtagning-och-atgarder/
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Monkeypox-multi-country-outbreak-first-update-8-July-FINAL3.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/apkoppor/
https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/smittskyddsblad/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/smittskyddslag-2004168_sfs-2004-168
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-for-vardhygieniska-rutiner-i-sjukvarden-gallande-apkoppor/
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