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Denna rutin gäller för NU-sjukvården, men kan användas som rekommendation för 

primärvård och kommunal vård och omsorg inom Fyrbodal. 

 

Revidering i denna version 

Endast mindre eller språkliga förändringar i denna revidering samt förtydligande 

avseende skyddsutrustning. 

 

Förtydligande relaterat till pågående covid-19-pandemi 

Inför vintersäsongen förväntas SARS CoV-2 smitta parallellt med RS-virussmitta. Som 

förebyggande rutin används munskydd som source control vid allt patientnära arbete 

inom 2 meter vilket skyddar både personal och patient. 

Vid luftvägsinfektion med risk för droppsmitta ska vårdpersonal dessutom alltid använda 

skyddsutrustning i form av visir som skyddar ansiktet för stänk och skvätt. 

Bakgrund 

Influensa är en mycket smittsam akut virussjukdom även vid milda symtom.  

Smittväg: Huvudsakligen via droppsmitta i form av små droppar som framför allt bildas 

under hosta och nysning och har en räckvidd på cirka 1 meter (säkerhetsavstånd satt till  

2 meter enligt ovan). Smittan överförs sedan till luftvägarna via näsa, mun och/eller ögon 

hos nästa person. Smittspridning kan även ske som direkt eller indirekt kontaktsmitta via 

händerna. Influensavirus kan överleva på ytor och textilier upp till 48 timmar. 

Smittspridning kan därför ske vid kontamination av ytor, textilier eller omgivning vid 

bristande handhygien.  

Vårdmoment som kan medföra aerosolbildning utgör en särskild smittrisk. 

Inkubationstid: 1-3 dagar.  

Smittsamhet: Smittsamheten är som störst de första 2 dygnen med symtom, men kan börja 

smitta redan 1 dygn innan symtom och vara smittsamt cirka 1 vecka framåt. I praktiken 

räknas en patient som smittfri efter 5 dagar från insjuknandet eller efter 1 feberfritt dygn. 

Barn och immunnedsatta kan vara smittsamma längre. Influensapatienter som läggs in med 

komplikationer sent i förloppet har lägre smittsamhet.  

Profylax: Viktigaste förebyggande åtgärden i vården förutom att följa hygien och 

isoleringsprinciper är att vaccinera sig, vilket gäller både patienter och personal. 

Vaccination rekommenderas till riskgrupper, se Folkhälsomyndighetens och 

Smittskyddsenhetens information. 

  

Influensa – vårdhygieniska aspekter 
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Årlig vaccination av personal mot säsongsinfluensa rekommenderas ur vårdhygienisk 

synpunkt för att minska smittspridningen inom vård och omsorg. Antiviral terapi kan 

användas som behandling av sjuka och som profylax efter smitta för att minska vidare 

smittspridning. 

Syfte 

Att förhindra smittspridning av influensa i vård och omsorg mellan patienter och till/från 

personal. Vårdhygienisk rekommendation gäller för all influensa oavsett subtyp och 

oavsett om det är epidemisk, pandemisk, säsongsinfluensa eller sporadiska fall.  

Åtgärder 

Akutintag/mottagningar 

Patienter som söker med luftvägssymtom ska bedömas omedelbart utifrån symtom och 

ska oavsett orsak isoleras direkt i undersökningsrum med stängd dörr innan diagnosen är 

satt för att kunna stoppa smittspridning. Fråga om patienten exponerats för 

influensasmitta nyligen (under inkubationstid).  

Vårdcentraler/jourcentraler 

Patienter som söker med luftvägssymtom ska inte vistas i väntrum. Patienten ska bedömas 

skyndsamt utifrån symtom för att kunna stoppa smittspridning. Host-/nysavstånd till övriga 

patienter ska alltid säkerställas. 

Inläggning på sjukhus 

Vid inläggning av patient med konstaterad eller misstänkt influensa ska detta ske på eget 

rum med stängd dörr och eget hygienutrymme. Samvård kan ske med annan patient som 

har samma influensatyp i rum med stängd dörr och eget hygienutrymme. Vård på 

Infektionskliniken rekommenderas i första hand. Vid sjukdom hos patient som kräver 

vård på annan avdelning än Infektionskliniken får eget rum enligt ovan ordnas. 

Individuell bedömning görs också vid inläggning om antiviralterapi ska ges. 

Dokumentera i journalen om patienten är vaccinerad mot influensa och när.  

Om patient varit utsatt för influensasmitta 1-3 dagar innan aktuell inläggning och således 

riskerar insjukna under vårdtiden ska detta beaktas vid val av rum. Då rekommenderas 

inläggning med så få medpatienter som möjligt på rummet. 

Vårdavdelning  

Vid konstaterat influensainsjuknande hos redan sjukhusvårdad patient som vårdas på 

flerpatientrum ska denne snarast flyttas till eget rum med tillhörande hygienutrymme som 

nås inifrån rummet. Vårdrumsdörr ska vara stängd.  

Vid behov kontakta Vårdhygien för råd. 

Om patienten haft kort vårdtid och inläggning skett på grund av influensamisstänkta 

symtom kontaktas infektionsbakjour för ställningstagande av övertag till Infektions-

kliniken. Postexpositionsprofylax till medpatienterna kan bli aktuellt, se nedan. Inga nya 

patienter läggs in på flerpatientrummet under inkubationstiden på 3 dygn så länge 

medpatienter vårdas kvar där. Medpatienterna som utsatts för smitta ska vårdas på rum 

med stängd dörr och vid eventuell hemskrivning till annat boende ska information om 

inkubationstiden vidarebefordras.  

Notera i journal om patient insjuknar i influensa under vårdtiden och ange diagnos i 

epikris. 
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Rum på kommunalt boende 

Vårdtagare med influensa isoleras på boenderummet under smittsamhetsperioden och ska 

inte vistas i allmänna utrymmen som dagrum och matsal. Multisjuk vårdtagare med 

långdragna symtom bör isoleras på rummet så länge feber kvarstår, även om det blir 

längre än 5 dygn. Vid situationer där man inte lyckas isolera vårdtagaren på rummet (till 

exempel en rörlig person med kognitiv nedsättning) ska det säkerställas att det är host-

/nysavstånd till övriga vårdtagare. Till exempel tillräckligt avstånd från stol/fåtölj till 

övriga. Så kallad postexpositionsprofylax kan bli aktuellt till andra vårdtagare som delat 

rum med influensasjuk, se nedan under postexpositionsprofylax. 

Postexpositionsprofylax 

Om en patient samvårdats på samma rum som en smittsam influensapatient eller vårdats 

av personal som insjuknar i influensa har denna exponerats för smitta. Antiviral 

behandling exempelvis i form av Tamiflu kan vara av värde och rekommenderas som 

postexpositionsprofylax i denna situation. Insättande av profylaktisk behandling kan ske i 

samråd med läkare på Vårdhygien eller infektionsläkare vid behov. Dokumentera 

smittotillfälle och profylaxbehandling i journal.  

Postexpositionsprofylax kan också vara motiverat för att bryta ett utbrott på en enhet, 

rådgör med Vårdhygien. 

Skyddsutrustning 

Utan risk för aerosolsmitta 

Vårdpersonal som arbetar vårdnära ska alltid använda skyddsutrustning i form av visir 

som skyddar ansiktet vid risk för stänk och skvätt.  

Under rådande omständigheter följs regional rutin gällande SARS CoV-2 där munskydd 

som source control ska användas vid patientnära arbete inom 2 meter. Detta skyddar både 

personal och patient. 

 Heltäckande visir i kombination med vätskeavvisande munskydd klass IIR. 

Alternativt: 

 Skyddsglasögon i kombination med vätskeavvisande munskydd klass IIR. 

Aerosolgenererande procedur 

Använd tillpassat andningsskydd (FFP2, FFP3) ihop med heltäckande visir, för alla som 

vistas i rummet, under tiden som proceduren pågår.  

Andningsskydd sätts på och tas av utanför vårdrum.  

Åtgärder som kan medföra aerosolbildning till exempel endotrakeal intubering och 

extubering, trakeotomi, trakeostomivård, icke-invasiv ventilering (BiPAP- och CPAP-

behandling), hjärt-lung-räddning, handventilering, provtagning från nedre luftvägar och 

bronkoskopi. 

Läkemedelsbehandling via nebulisator klassificeras inte som aerosolgenererande 

procedur om aerosolen kommer från nebulisatorn och inte från patienten. Det är viktigt 

att inhämta kunskap om den nebulisator som används genererar aerosol från patientens 

utandningsluft eller inte.  

Efter avslutad procedur behöver vård-/behandlingsrum inte stå tomt (vädras) utan kan 

användas direkt enligt normala rutiner.  

 

  



 

 

4 (5)  

Papperskopior gäller endast efter verifiering mot publicerad utgåva! 
 

 

NU-sjukvården 
Influensa - vårdhygieniska aspekter 

Barium.ID: 17146 

Rutin 
 

Användning av andningsskydd  
Tillpassningskontroll ska utföras enligt leverantörens anvisning. Utförandet skiljer sig 

mellan olika typer av andningsskydd.  

 Vid läckage; korrigera näsbygeln, masken och/eller banden och kontrollera igen.  

 Var vaksam på att inte stöta till andningsskyddet efter tillpassning.  

Hygienrutiner för patient 

Förse patient med munskydd (om det tolereras) vid vistelse utanför vårdrum. Munskydd är 

extra angeläget för patient som inte kan medverka i host-/nyshygien. Patient instrueras även 

i host- och nyshygien och förses med engångsnäsdukar och plastpåse för uppsamling. 

Informera patienten om handhygien och bistå vid behov. 

Transport av patient 

Undvik onödig förflyttning samt vänta med undersökningar som inte är medicinskt 

nödvändiga i akutskedet. Meddela mottagande enhet och undvik väntan. För patienten 

direkt in på rummet.  

Besökare 

Begränsa antalet besökande till enhet med risk för influensaspridning. Besökare ska inte 

ha symtom på sjukdom som kan sprida smitta på enheten. Handhygien är viktigt. 

Städning/rengöring 

Se Vårdhandbokens avsnitt Städning, rengöring. 

Den dagliga städningen/rengöringen med mekanisk bearbetning är ytterst viktig för att 

hålla nere nivåerna av smittämnen. 

Då stor mängd virus utsöndras vid hosta och nysning är det viktigt att de patientnära 

ytorna som sängbord, sänggrindar och eventuell skärm mellan sängarna frekvent rengörs 

och desinfekteras under dagen. 

Punktdesinfektion av ytor och föremål utförs omedelbart vid förorening av 

kroppsvätskor. Ta rikligt med desinfektionsmedel och bearbeta ytan väl.  

Ytor i patientens närhet ska punktdesinfekteras efter aerosolgenererande procedur.  

Personal med symtom 

Personal med influensasymtom ska omedelbart tas ur arbete och stanna hemma under 

smittsamhetsperioden. NU-sjukvården erbjuder all vårdpersonal influensavaccination. 

För vårdpersonal som tillhör någon riskgrupp och utsatts för influensasmitta där adekvata 

rutiner inte kunnat följas ska bedömning göras avseende behov av 

postexpositionsprofylax. 

 

  

https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/stadning-och-rengoring/stadning-rengoring/
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Faktaunderlag 

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2018:4 

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2018:7 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om vaccination mot influensa 

Folkhälsomyndigheten om influensa 

Folkhälsomyndigheten om vaccination mot influensa för gravida 

Folkhälsomyndigheten ”Rekommendationer för profylax och behandling av influensa” 

Regional rutin Vårdhygien Covid-19 version 20. 2021-10-04 

Smittskydd Västra Götaland om influensa 

Socialstyrelsens skrift 2020-06-09 om Aerosolgenererande arbetsmoment inom hälso- 

och sjukvård, tandvård och socialtjänst 


