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Säsongen startar i Asien, sen södra halvklotet

Röd är influensasäsong april-november
Gul inget tydligt säsongsmönster
Blå är influensasäsong november-april (hos oss oftast start dec eller januari)
Vi kan varje år lära oss av hur det har sett ut på våren i t ex Nya Zeeland



Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna 
säsong och tidigare säsonger



Symptom vid Influensa

- Symptom  2-7 dagar, 

ibland längre

- Hosta och trötthet kan 

kvarstå flera veckor



Influensa –smittsamhet

- Mycket smittsamt, kan smitta ca 24 timmar innan 
riktigt sjuk och under 5 dagar efter symptomdebut

- Smittsamhet kan vara längre hos barn och äldre 
med nedsatt immunförsvar



Rumsplacering och isolering

- Eget rum med stängd dörr. (De vårdtagare som inte har eget rum ska 
flyttas till ett enkelrum.)

- I de fall det är svårt att tillämpa stängda dörrar till exempel på 
demensboende och liknande, kan man ändå eftersträva isolering. 
Personer med symtom skiljs från övriga och vårdas om möjligt med 
särskild avdelad personal s k kohortvård.

- Vid utbrott orsakat av influensa eller RS-virus: sätt upp en 
informationsskylt på ytterdörren om att det pågår ett utbrott med 
influensa eller RS-virus på avdelningen



Smittfrihet – praktisk tumregel

• - Vårdtagaren har under 24 timmar varit stabilt förbättrat 
avseende influensasymptom och minst 5 dagar har passerat 
sedan insjuknandet. 

• - Vårdtagaren har under 24 timmar varit stabilt förbättrat 
avseende influensasymptom och har fått antiviral behandling 
i minst 3 dagar. 

• Personer med nedsatt immunförsvar kan vara smittsamma 
under längre tid



RS-virus -smittsamhet

• En person med RS-virusinfektion är smittsam i 3-8 
dagar, längre smittsamhet kan förekomma hos 
immunsupprimerade. Smittsamheten anses föreligga 
så länge vårdtagaren har symtom. Vaccin mot RS-
virusinfektion finns inte. 



Personlig skyddsutrustning

- Basala hygienrutiner i allt rutinarbete

(handskar när det är kladdigt, förkläde för att skydda arbetsdräkt från 
nedsmutsning)

- Stänkskydd om < 2 m till patienten!

- Kirurgiskt munskydd + glasögon / visir

- När man löper risk att få stänk i ansiktet 

- Byt om det blir nedstänkt, 

tänk på handhygienen när du byter!

+



Andningsskydd, FFP3 vid influensa?

• Observera att handhygien och 
stänkskydd är lika viktigt när man 
har FFP3

• Vid vissa riskmoment: sugning av 
luftvägar, hjärt-lung-räddning, icke-
invasiv ventilering (BiPAP- och CPAP-
behandling) och trakeostomivård
med sugning. 



Städning, rengöring, desinfektion, tvätt, sopor

Vårdtagarens rum/lägenhet

Daglig städing och slutstädning enl
ordinarie rutin

Desinfektera tagytor

Flergångsartiklar och hjälpmedel
rengörs och desinfekteras

Smutstvätt och avfall försluts och
hanteras enl rutin



Förebygga smittspridning av influensa 

Tre sätt att förebygga fall av 
influensa på 

- Vaccination

- Antiviral behandling eller 
profylax (inom 48 timmar) –
Kontakta alltid ansvarig läkare

- Förhindra spridning, 
vårdhygieniska åtgärder

• Hygienrutiner - kommunen 
(regionvasterbotten.se)

• Influensa och andra luftvägsvirus 
inom kommunal vård 2021-11-
29.pdf (regionvasterbotten.se)

https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/vardhygien/hygienrutiner-kommunen
https://www.regionvasterbotten.se/VLL/Filer/Influensa%20och%20andra%20luftv%C3%A4gsvirus%20inom%20kommunal%20v%C3%A5rd%202021-11-29.pdf


Personal som får positiva svar för influensa 
och RS-virus
• Personal med laboratorieverifierad influensa/ eller RS-virus ska 

stanna hemma från arbetet minst 5 dagar från symptomdebut, den 
som fortfarande har feber dag 5 ska stanna hemma tills febern är 
borta.



Fler frågor och funderingar


