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Den här rutinen kan även användas vid andra virusorsakade luftvägsinfektioner som till  

exempel RS-virus och parainfluensavirus. För covid-19 finns särskild rutin. 

 

Bakgrund 

Influensa är en luftvägsinfektion som återkommer regelbundet varje vintersäsong.  

 
Smittvägar 

Smittar genom droppsmitta via utandningsluft, direkt kontaktsmitta från smittförande sekret samt 

indirekt kontaktsmitta genom ytor och utrustning. Vid vissa vårdmoment kan smittförande aerosol 

bildas. 

 
Inkubationstid  

Inkubationstiden för influensa är kort, oftast 1 till 3 dygn. 

 
Symtom  

Symtom kan vara hög feber, muskelvärk, frossa, huvudvärk och hosta. Ibland förekommer mag-

tarmsymtom som tex illamående och kräkningar. Influensa kännetecknas ofta av uttalade 

sjukdomssymtom under några dagar som sedan, hos i övrigt friska personer, går över inom en vecka. 

Hos äldre personer kan förvirring och eller nedsatt allmäntillstånd vara symtomen. 

 
Smittfrihet 

Smittsamheten beräknas föreligga från dagen innan symtomdebut till 5 dagar efter. Personer med 

nedsatt immunförsvar kan smitta under en längre period. Feberfrihet efter tidigare feber talar för 

minskad smittsamhet. Bedömning av smittfrihet görs av ansvarig läkare. 
 
Personal 
Vaccination av hälso- och sjukvårdspersonal skyddar den som vaccinerar sig och patienterna som vårdas. 

Det är därför mycket viktigt att personal vaccinerar sig. 

 

• Personal som insjuknar i verifierad influensa bör stanna hemma från arbetet minst fem dagar 

efter symtomdebut, varav en dags feberfrihet. 

 

• Personal med annan övre luftvägsinfektion ska inte vara på arbetet vid feber, 

luftvägssymtom med risk för droppsmitta och allmänpåverkan. För covid-19 gäller andra 

rutiner. 

 

 

 

 

 

 

Eftersom symtomen för influensa och covid-19 är likartade kan covid-19 skyddsutrustning 

användas under hela smittsamhetsperioden vid vårdtagarnära arbete.  
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Vaccination 

Vårdtagare erbjuds och tillfrågas om vaccination i tidigt skede på hösten. 

 
Åtgärder vid smittad vårdtagare 

Kartlägg exponerade medboende. Kontakta ansvarig läkare för ställningstagande till 

läkemedelsprofylax mot influensa. 

 
Åtgärder vid utbrottssituation 

Utbrottssituation innebär att fler än två vårdtagare och/eller personal insjuknar på en enhet. Att 

reagera och signalera misstanke om utbrott är viktigt för att minska risken för att fler insjuknar.  

Provtagning av vårdtagare rekommenderas för att verifiera influensa. Dokumentera antalet 

insjuknande på en lista. Personal bör om möjligt vara stationär på sin avdelning tills utbrottet är 

över. 

 
Information  

Efter samråd med enhetschef beslutas om och hur information ska ges till besökare. Kontakta 

verksamhetschef och MAS vid utbrottssituation. Hygiensjuksköterska kontaktas vid behov. 

 

 

 
Relaterad information 

Folkhälsomyndigheten. Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper 
Läkemedelsverket. Läkemedel vid influensa – behandlingsrekommendation 

RVN. Influensa:. Tillgängliggöra läkemedel för behandling och profylax vid influensa - 

rekommendation i Västernorrland utifrån Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation 

Socialstyrelsen. Aerosolgenererande arbetsmoment inom hälso- och sjukvård, tandvård och 

socialtjänst  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-om-influensavaccination-till-riskgrupper/
https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/sok-behandlingsrekommendationer/behandling-och-profylax-vid-influensa-behandlingsrekommendation
https://www.rvn.se/sv/delplatser/Vardgivare/Vardgivarwebb/kunskapsstod-och-rutiner/smittskydd/smittor/influensa/
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/aerosolgenererande-arbetsmoment-inom-halso-sjuk-och-tandvard-covid19.pdf
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Vårdrutin 

 

Vårdtagare 

• Vårdas i sitt rum/lägenhet med stängd dörr. 

• Vårdtagare som kan medverka uppmanas att använda pappersnäsdukar för engångsbruk när 

de snyter sig eller hostar. Pappersnäsduken kastas direkt efter användning. 

• Vid akuta undersökningar är det viktigt att ge information till mottagande enhet. 

• Vid tillfrisknande bör vårdtagare duscha och byta kläder innan vistelse i gemensamma 

utrymmen. Sängen renbäddas och rummet städas enligt instruktion nedan. 
 

Personal  

• Väl fungerande basala hygienrutiner är helt avgörande för att förhindra spridning av influensa. 

• Vid vårdtagarnära arbete används skyddsutrustning: munskydd klass IIR tillsammans med 

skyddsglasögon eller visir. 

• Vid risk för aerosolbildning används andningsskydd FFP2/FFP3 och visir. 
 

Måltider 

Serveras och äter på rummet under sjukdomstiden. Porslin och bestick diskas i diskmaskin. 
 

Flergångsmaterial och utrustning 

Använd patientbunden utrustning om möjligt. 

Flergångsutrustning och hjälpmedel rengörs och desinfekteras mellan vårdtagare. 
 

Tvätt 

Smutsig tvätt samlas i vårdtagarens lägenhet och tvättas separat i den temperatur plagget tål. 

Torktumlas eller torkas i torkskåp. 

Använd engångsplastförkläde och handskar vid hantering av smutsig tvätt. 
 

Avfall 

Rumsbunden sopsäck/påse som försluts på rummet och hanteras som vanligt avfall.  
 

Besökare 

Informera besökare som besöker influensasjuk om risken för att smittas och att de inte ska vistas i 

gemensamma utrymmen eller besöka andra vårdtagare. 
 

Städning 

Om sjuk vårdtagare vistas i rummet samtidigt som städning sker ska samma skyddsutrustning som 

vid vård av smittsam vårdtagare användas.  
 

• Punktdesinfektion  

Spill av kroppsvätskor/utsöndringar torkas upp omedelbart. Därefter rengöring och desinfektion av 

ytan med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid. 
 

• Daglig städning samt slutstädning när vårdtagaren bedöms som smittfri 

Rengör och desinfektera tagytor på säng och sängbord, manöverdosa, hjälpmedel, handtag, handfat, 

kranar, toalettstol med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid. Noggrann mekanisk 

rengöring med rengöringsmedel och vatten av övriga ytor. 


