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Dokumenttyp1 Dokumentet gäller för2 Giltighetstid3 

Anvisning  Vård- och omsorgspersonal, enhetschefer och 
legitimerad personal  

Tillsvidare 

Revideringsansvarig4 Revideringsintervall5 Reviderad datum6 

MAS En gång per år 220623 
Dokumentansvarig (funktion)7 Uppföljningsansvarig8 och tidplan9 

MAS  MAS  
En gång per år eller vid behov 

  

 
 

Anvisning vid förekomst av skabb för särskilt boende, 
ordinärt boende, korttidsboende, dagverksamhet och 
daglig verksamhet  
 

 

Bakgrund 

Skabb kan förekomma inom vård och omsorg och ett utbrott av skabb kan vara svårt att 

bryta, därför är det viktigt att ta till åtgärder omgående. Skabb kan påverka brukares 

allmäntillstånd, det kan ge bl a obehag, oro och viktnedgång om brukaren drabbas under en 

längre period.  

Skabb kan ge upphov till två sjukdomstillstånd:  

Vanlig skabb då det förekommer mellan 10-15 skabbdjur.  

Krustös skabb då det förekommer uppemot tusentals skabbdjur som bildar krustor på 

huden. Denna form drabbar främst individer med nedsatt immunförsvar.  
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Skabb är ett för människan artspecifikt kvalster och det lever i hudens yttersta hornlager. 

Klåda är det vanligaste symtomet. Skabbdjuren kryper på varm hud men kan inte hoppa, 

flyga och har svårt att förflytta sig i textilier. Utanför huden kan skabbdjuret endast överleva 

2-5 dagar.  

Det är viktigt att få skabbdiagnosen bekräftad genom att skabbdjur identifieras 

mikroskopiskt samt att skilja på vanlig eller krustös skabb. Detta är avgörande för vilka 

vårdhygieniska åtgärder som blir aktuella.  

 

 

 

Syfte  

Minska risk för smittspridning och utbrott av skabb i vård och omsorg. 

 

Koppling till lagstiftning och andra styrdokument  

Patientsäkerhetslag (2010:659)   

 

Anvisningen  

Ansvar 

Chef 

- Kartlägga utbrottet tillsammans med leg personal  

- Kontakta ssk för vidare åtgärd för brukare 

- Informera omsorgspersonal 

- Informera anhöriga/närstående  

- Kontakta MAS  

- Utforma en handlingsplan  

- Vid svårare utbrott ha regelbunden kontakt med MAS för vidare åtgärder för 

personal (företagshälsovård, smittskydd, vårdhygien, läkare på vårdcentral)  
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Omsorgspersonal 

- Följa anvisning och rutin för skabbutbrott  

- Behandling vid symtom och smitta  

- Följa basala hygienrutiner  

 

 

Legitimerad personal 

- Följa anvisning och rutin för skabbutbrott  

- Kartlägga utbrottet tillsammans med chef 

- Kontakt med läkare på vårdcentral för brukare med symtom 

- Följa basala hygienrutiner 

- Vidta åtgärder enligt ordination och handlingsplan för brukare  

 

MAS  

- Revidera anvisning och rutin  

- Göra anvisningen och rutin känd för personal 

- Kontakt med smittskydd, vårdhygien och företagshälsovård vid större utbrott  

 

Företagshälsovård i kommunen 

- Gör bedömning om undersökning och åtgärder för omsorgspersonal samt tar kontakt 

med vårdcentral, smittskydd, hudklinik för vidare konsultation och åtgärder.  

 

Viktiga åtgärder att tänka på vid behandling och hygienåtgärder vid skabb - Checklista för 

kontroll att åtgärder blivit utförda. 

 

 Vid all vård, behandling och sanering ska personalen ha långärmat plastförkläde och 
handskar. 

 

 När behandlingen genomförs ska personalen ha långärmat plastförkläde och handskar. 
Vid insmörjning av huden ska huden så långt som möjligt vara fri från fjäll och krustor. 
Om vårdtagaren har sår kontakta sjuksköterskan för handläggning av detta område. 

 

 Naglar på tår och händer ska vara kortklippta. Vid behov ska naglarna skrubbas och 
eventuellt petas innan insmörjning. Smörj även under naglarna. 

 

 Duscha och tvätta huden före behandling. Huden ska vara insmord med den 
behandlande salvan under 24 timmar och om den tvättas av på t ex händerna, ska 
händerna omgående smörjas in igen. Huvudet ska endast smörjas på ordination. 
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 Smörj mellan skinkorna, underlivet (ej slemhinna) och för männen även under förhuden 
och ollonet. 

 

 Efter avslutad behandling ska vårdtagaren byta till rena kläder och få rena handdukar. 
Sängen bäddas ren. 

 

 Kläder och sängkläder tvättas i minst 60 grader. Det är viktigt att tvätta i nära anslutning 
till behandlingen. Handdukar och alla andra eventuella textilier t.ex. badrumsmatta tvättas 
i 60 grader. 

 

 Kuddar och täcken tvättas i 60 grader alternativt packas i plastpåse 5 dygn. 
 

 Tofflor, handskar och eventuellt prydnadskuddar samt filtar packas i plastpåse i 5 dygn. 
 

 För att få bort fjäll och krustor ska noggrann städning/rengöring av rummet utföras. 
Städmaterial ska vara rumsbundet. ”Favoritfåtölj” ska dammsugas, om detta inte är 
möjligt, lägg över ett lakan 5 dygn. Släng omedelbart dammsugarpåsen efter användning. 
Dammsugarmunstycket ska vara personbundet. I annat fall förordas inte dammsugning. 

 

 Hjälpmedel som rullstolar och rullatorer mm rengörs med rengöringsmedel och vatten, 
spritas därefter med ytdesinfektionsmedel. Textila delar som inte går att tvätta i 60 grader 
täcks med ett lakan i 5 dygn. 
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