Impetigo – svinkoppor
Vårdhygien inom kommunal vård
och omsorg
Allmänt
Impetigo (svinkoppor) är en smittsam infektion i huden som orsakas av bakterier
(streptokocker eller stafylokocker). Inkubationstiden är 2-3 dygn. Trots sitt namn
”svinkoppor” kan den inte överföras mellan djur och människa.

Symtom
Ofta är det första tecknet på infektion en kliande prick som snart blir en vätskefylld
och sedan varfylld blåsa. Efterhand kan det bildas en honungsfärgad skorpa på
blåsan. Ibland blir det bara rött och glansigt. Oftast bildas nya blåsor eller
hudrodnader alldeles intill eller på andra ställen på kroppen. Bakterierna kan lättare
få fäste i en fuktig och irriterad hud, varför man ofta ser utslag kring näsa och mun.
För att få rätt diagnos och få behandlingsrekommendationer skall alltid sjuksköterska
eller läkare kontaktas.

Smittspridning
Bakterierna sprids genom direkt eller indirekt kontaktsmitta via något föremål t.ex. en
handduk som tidigare varit i kontakt med den smittade personen. Då utslagen kliar är
det mycket lätt att få bakterierna på fingrarna.
Brukaren
 Noggrann handhygien är viktig. Hjälp till med/påminn om handtvätt med tvål
och vatten flera gånger dagligen.
 Tvätta utslagen med flytande tvål och vatten morgon och kväll.
 Naglarna ska vara kortklippta.
 Byt handduk dagligen och om utslagen sitter i ansiktet skall även örngott bytas
dagligen.
Personal
 Arbeta utifrån basala hygienrutiner.
Besökare
 Ska tillämpa god handhygien.
 Har inte tillträde till den del av köket där mat bereds.
 Får inte vistas i förråd eller ta material från förrådsvagnar.

Städning, tvätt, avfall och disk
Städning
Rummet städas på konventionellt sätt.
Tvätt
Kläder och sängkläder skall tvättas i minst 60°C. Om brukarens egna kläder inte tål
tvätt i lägst 60°C, skall dessa hanteras separat och inte blandas med andra brukares
kläder.
Avfall
Avfall hanteras som konventionellt avfall.
Disk
Disk hanteras som konventionell disk.
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