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Tarmsmitta Inkubations-
tid

Kontrollodling/
Kontrollprov

Riskyrke*
Sjukskrivning

Förskolebarn
Avstängning

Anmälnings-
pliktig

Förhållnings-
regler

Smittspårnings-
pliktig

Kontakt med 
Smittskydd (SME)

Campylobacter 2-5 dygn (1-10 
dygn) Nej Åter vid symtomfrihet Åter vid symtomfrihet Ja Ja, se smittskyddsblad Ja, se smittskyddsblad Smittskyddsanmälan 

Clostridium       
difficile

- Nej Åter vid symtomfrihet Åter vid symtomfrihet Nej Nej Nej -

EHEC 2-4 dygn (1-8 
dygn)

Ja, riskyrke/förskolebarn 
med stx2 pos eller stx1 
med HUS, se 
smittskyddsblad

Åter efter ett neg        
fecesprov

Åter efter ett neg          
fecesprov Ja Ja, se smittskyddsblad Ja, se smittskyddsblad Kontakta alltid SME 

Smittskyddsanmälan

Salmonella 12-48 timmar 
(6-72 timmar) Ja, vid riskyrke

Omplacering om          
möjligt, åter efter en 
negativ fecesodling

Åter vid symtomfrihet Ja Ja, se smittskyddsblad Ja, se smittskyddsblad Smittskyddsanmälan

Shigella 2-3 dygn (1-7 
dygn)

Ja, vid riskyrke och 
förskolebarn

Kontrollprov tidigast 
en vecka efter 
avslutad beh. Återgå 
efter ett neg 
kotrollprov.

Kontrollprov tidigast 
en vecka efter 
avslutad beh. Återgå 
efter ett neg 
kotrollprov. 

Ja Ja, se smittskyddsblad Ja, se smittskyddsblad Kontakta alltid SME 
Smittskyddsanmälan

S. Typhi                             
S. Paratyphi

Diarré 2-5 dygn 
(1-10 dygn)
Septisk 10-14 
dygn 

Ja, vid riskyrke och 
förskolebarn

Åter efter 3 negativa 
fecesodlingar

Åter efter 3 negativa 
fecesodlingar Ja Ja, se smittskyddsblad Ja, se smittskyddsblad Kontakta alltid SME 

Smittskyddsanmälan

Ba
kt

er
ie

r

Yersinia 3-7 dygn (1-10 
dygn) Nej Åter vid symtomfrihet Åter vid symtomfrihet Ja Nej Ja, se smittskyddsblad Smittskyddsanmälan

Cryptosporidium 2-7 dygn (2 
dygn-2 veckor) Nej Åter vid symtomfrihet Åter vid symtomfrihet Ja Nej Ja, se smittskyddsblad Smittskyddsanmälan

Entamöba            
histolytica

Vanligen 2-4 
veckor (några 
dagar upp till 
månader)

Nej Åter vid symtomfrihet Åter vid symtomfrihet Ja Nej Ja, se smittskyddsblad Smittskyddsanmälan

Pa
ra

si
te

r

Giardia Vanligen 1-2 
veckor

Ja, förskolebarn 3 veckor 
efter avslutad beh.

Åter efter beh. och vid 
symtomfrihet

Åter efter beh. och vid 
symtomfrihet Ja Ja, se smittskyddsblad Ja, se smittskyddsblad Smittskyddsanmälan

Calicivirus 12-48 timmar Nej
Åter tidigast 48       
timmar efter                
symtomfrihet

Åter tidigast 48            
timmar efter                  
symtomfrihet

Nej Nej Nej Vid misstänkt utbrott 
kontakta SME

V
ir

us

Rotavirus 1-3 dygn Nej
Åter tidigast 48           
timmar efter              
symtomfrihet

Åter tidigast 48            
timmar efter                 
symtomfrihet

Nej Nej Nej Vid misstänkt utbrott 
kontakta SME

٭ Riskyrken: Personer som arbetar med att bereda och hantera oförpackade livsmedel, vårdar spädbarn eller patient med kraftigt nedsatt immunförsvar

Smittskyddsbladet ”Hygienråd vid tarmsmitta” delas ut till patienter med tarmsmitta
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