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 Vårdhygieniska riktlinjer för omhändertagande av 
patienter med misstänkt eller konstaterad influensa  

 

Bakgrund 
Influensa är en starkt smittsam akut viral luftvägsinfektion som cirkulerar framför allt under 

vintersäsongen i en eller flera varianter. Det finns tre olika slags influensa. Typ A är den allvarligaste 

och även den vanligaste. Typ B har mindre svåra symtom. Typ C är den mildaste varianten med 

symtom som vid förkylning. När en ny subtyp uppstår leder det ofta till en världsomspännande 

epidemi, en pandemi. Senast detta skedde var 2009 då en ny variant av influensa A (H1N1) pdm09, 

”den nya influensan”, spreds över världen. De allra flesta fallen tillfrisknar spontant utan specifik 

behandling och utan behov av sjukhusvård. Hos äldre är dock influensa A en vanlig orsak till 

sjukhusvård och ökad dödlighet.  

 

Falldefinition  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smittvägar/smittsamhet  
 Inkubationstiden är 1-4 dygn för säsongsinfluensa, oftast 2-3 dygn. För pandemisk 

influensa kan inkubationstiden vara några dagar längre.  

 Sprids till luftvägar och ögon genom droppsmitta. Kan också överföras genom direkt eller 

in-direkt kontaktsmitta  

 Luftburen smitta måste alltid beaktas, speciellt vid åtgärder som kan medföra 

aerosolbildning (ex. inhalationsbehandling, bronkoskopi, sugning av luftvägar, 

in/extubation ).  

Misstänkt fall  

Feber >38 grader och influensalik-

nande symtom  

(två eller fler av: hosta, ont i halsen, 

snuva, muskel-/ledvärk, huvudvärk) 

samt frånvaro av annan känd orsak 

till symtomen 

eller  

 

lunginflammation (allvarlig nedre  

luftvägsinfektion) utan annan  

uppenbar förklaring  

 

 

Bekräftat fall  

Laboratoriepåvisad influensa  

Provtagningsanvisningar – se 

labhandboken  

 

https://nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Handbocker/Labhandbok/--Provtagningsanvisningar/Lab-dokument/--MIKROBIOLOGI/Influensa-RNA/
https://nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Handbocker/Labhandbok/--Provtagningsanvisningar/Lab-dokument/--MIKROBIOLOGI/Influensa-RNA/
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 Smittsamheten är störst vid insjuknandet, därefter avtar smittsamheten snabbt. Man räknar 

med att smittsamheten har upphört efter ett feberfritt dygn eller åtminstone efter sju dagar 

från insjuknandet  

 

Personal  
 Basala hygienrutiner tillämpas i alla vård- och undersökningssituationer.  

 Begränsa antalet personer runt patienten.  

 Som skydd mot droppsmitta bör all personal i patientnära arbete (< 1 m) använda 

vätskeavvisande munskydd klass II R i kombination med visir eller skyddsglasögon.  

 Vid arbetsmoment som kan medföra aerosolbildning (t.ex. bronkoskopi, sugning i 

luftvägar, intubering, sputumprovtagning) bör andningsskydd klass FFP3 användas i 

kombination med visir/ skyddsglasögon  

 Personal med influensaliknande symtom bör stanna hemma från arbetet till åtminstone en 

dag efter symtomfrihet eller som mest sju dagar efter symtomdebut  

 Personal som vårdar patient med nedsatt immunförsvar bör låta vaccinera sig varje år  

 

Ambulanstransport  
 Ambulanstransport sker med stängd lucka mot förarhytten  

 Ambulanspersonal i patientutrymmet bör använda andningsskydd klass FFP3, alternativt 

munskydd klass II R i kombination med visir/ skyddsglasögon  

 Hostande och nysande patient ska uppmanas att hosta och nysa i engångsnäsduk som 

sedan kastas i medföljande plastpåse. Patienten ska därefter desinfektera händerna  

 

             Patient som söker vård på akutmottagning/vårdcentral 
 Patient med misstänkt eller konstaterad influensa som söker sjukvård skall omgående 

hänvisas till enkelrum med egen toalett och skall inte sitta i väntrum tillsammans med 

andra patienter. 

 Provtagningsanvisningar – se labhandboken  

 Patienten förses med engångsnäsduk att hosta och nysa i, för att minska risken för 

droppburen smitta och instrueras att använda handdesinfektion.  

 Infektionsjour kontaktas för överenskommelse om fortsatt handläggning 

 

Överrapportering 
 Behandlande läkare/ patientansvarig sjuksköterska ska vid inläggning/ 

utlokalisering/utskrivning till annan vårdinrättning inkl särskilt boende alltid informera 

mottagande enhet om patientens misstänkta eller verifierade influensa. 

 Korrekta åtgärder hos mottagande enhet kan vara avgörande för att förhindra 

smittspridning 

 Infektionsjour kontaktas för överenskommelse om fortsatt handläggning 

 

 

 

 

 

https://nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Handbocker/Labhandbok/--Provtagningsanvisningar/Lab-dokument/--MIKROBIOLOGI/Influensa-RNA/
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Patient  
 Isoleras på enpatientrum med egen toalett  

 Ska inte lämna vårdrummet om det inte är medicinskt nödvändigt  

 Informera och uppmana patienten till god handhygien och hostetikett.  

 Vid brist på enpatientrum kan flera patienter med laboratorieverifierad influensa vårdas på 

samma rum  

 Om patient på flersal insjuknar med influensa bör patienten flyttas till enpatientrum. Nya 

patienter bör inte läggas in på flersalen där exponerade patienter vårdas innan 

inkubationstiden har löpt ut.  

 

Måltider  
 Patienten serveras och äter på vårdrummet 

 Porslin, bestick och matbrickor hanteras som vanligt och diskas i diskmaskin. 

 

Besökare  
 Antalet besökare bör begränsas.  

 Ska endast vistas hos sin närstående på vårdrummet  

 Informera och uppmana besökare att desinfektera sina händer före och efter besök. För 

besökare gäller samma skyddsutrustning som för vårdpersonal.  

 

Material  
 Använd i första hand engångsmaterial  

 Rumsbunden utrustning (stetoskop, blodtrycksmanschett etc.)  

 Ta bara in det material som behövs till varje vårdmoment.  

 Begränsa förrådsmängden på rummet/toaletten  

 Flergångsmaterial desinfekteras i spol-/diskdesinfektor eller med alkoholbaserat 

ytdesinfektionsmedel med tensid.  

 Medicinteknisk produkt och hjälpmedel som inte är patientbunden desinficeras med Wet 

Wipe klorduk innan uttag från rummet.  

 

Städning och desinfektion  

Vid all rengöring/desinfektion är mekanisk bearbetning av ytor en förutsättning för bästa 
resultat  

Punktdesinfektion  
Vårdpersonal ansvarar för att omedelbart torka upp spill/stänk av kroppsvätskor med en engångsduk 

av papper och därefter desinfektera ytan med alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid 

Daglig städning  
 Informera lokalvårdaren. Ska använda samma skyddsutrustning som vårdpersonal  

 Tagytor som t.ex. handtag, säng, sängbord, toalett, kranar desinfekteras med 

alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid  

 Använd rengöringsmedel och vatten till övriga ytor.  

 Golv rengörs noggrant med rengöringsmedel och vatten  
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 Desinfektera använd städutrustning  

 

Slutstädning 
 Slutstäda vårdrum, hygienutrymme, medicinteknisk utrustning och hjälpmedel med Wet     

Wipe engångsduk klor. Noggrann mekanisk bearbetning av ytorna.  

 Ej använt engångsmaterial kasseras vid slutstädning 
 

Tvätt/Avfall 
 Förslut tvättsäcken på vårdrummet och skickas som vanlig tvätt  

 Soppåsen försluts på rummet och skickas som vanligt avfall  

 

Undersökning/behandling 
 Undersök/behandla patienten i så stor utsträckning som möjligt på vårdrummet  

 Om undersökning/behandling måste ske på annan enhet ska den mottagande enheten vara 

in-formerad i förväg  

 Vid transport inom sjukhuset ska patienten få engångsnäsdukar och instrueras att hosta 

och nysa i näsduk, som sedan kastas i medföljande plastpåse. Patienten ska därefter 

desinfektera händerna.  

 Patienten bör inte vistas i väntrum utan föras direkt in i behandlingsrum  

 Städning: Ytor och föremål/utrustning rengörs/desinfekteras med alkoholbaserat 

ytdesinfektionsmedel med tensid.  
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