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Vattkoppor (varicellae) och bältros (herpes zoster) 
Gäller för: Hälso- och sjukvård   
 

 Tillämpa basala hygienrutiner.  

Sjukdom 
Vattkoppor och bältros orsakas av samma virus. Efter genomgången vattkoppssjukdom, med  
eller utan symtom, finns vattkoppsvirus vilande (latent) kvar i nervceller i kroppen. Den vilande 
infektionen kan senare i livet blossa upp igen och den drabbade får då bältros. En person som  
aldrig haft vattkoppor har inget vilande vattkoppsvirus i kroppen och kan därför inte få bältros.  

Smittvägar 

 Vattkoppor sprids som luftburen smitta och genom kontaktsmitta från blåsornas 
vätskeinnehåll.   

 Bältros smittar som kontaktsmitta från blåsornas vätskeinnehåll.  
 Vid en generaliserad (spridd) bältros kan smitta även spridas som luftburen smitta. 

Smittsamhet 

 Vattkoppor har en inkubationstid på 10–21 dagar. Smittsamheten är mycket stor från  
en till två dagar innan sjukdomsdebut och så länge det uppstår nya blåsor, cirka en vecka. 

 Bältros har låg smittsamhet och kan smitta så länge blåsorna vätskar.  
 Generaliserad bältros har hög smittsamhet. 

Placering – slutenvård  

 Patient med vattkoppor eller generaliserad bältros ska vårdas i isoleringsrum med sluss.  
Ska inte vårdas på Patienthotellet.   

 Patient med bältros ska vårdas på enkelrum så länge blåsorna vätskar.  
 Patient med bältros kan vårdas på Patienthotellet, serveras mat på rummet. Får vistas i 

allmänna lokaler utanför Patienthotellet.  

Uppmana patienten att desinfektera händerna innan måltid och efter toalettbesök. 

Placering – öppenvård  
 Patient med vattkoppor eller generaliserad bältros ska hänvisas direkt in på mottagningsrum,  

i första hand isoleringsrum med sluss. Ska inte vistas i allmänna utrymmen och väntrum. 
 Patient med bältros får vistas i väntrum och allmänna utrymmen men bör i möjligaste mån 

hänvisas direkt in på mottagningsrum. 
 Patient med obehandlad bältros i hals- och ansiktsregionen ska hänvisas direkt in på 

mottagningsrum och bör inte vistas i väntrum eller allmänna utrymmen.  
 Patient som haft behandling för bältros i mer än tre dygn kan vistas i väntrum och allmänna 

utrymmen.  
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Besökande 
Besökare ska informeras om risken för smitta. 

Personal 
Personal som inte har haft vattkoppor ska inte vårda patienter med vattkoppor eller bältros.  

Disk 
Hanteras som vanlig disk. 

Tvätt 
Hanteras som vanlig tvätt. 

Avfall 
Hanteras som vanligt avfall. 

Städning 
Daglig städning och slutstädning: rengöringsmedel och vatten. 

Tomt rum 
Rummet ska stå tomt med stängd dörr i en timme efter att patienten lämnat rummet innan nästa 
patient tas in. Städning kan ske under denna timme under förutsättning att personalen som utför 
städningen är immun eller vaccinerad mot vattkoppor.  

Mer information om vattkoppor och bältros på Smittskydd Värmlands webbplats 
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