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För att få hjälp med att ta fram en strategi för vårdhygieniska rutiner 

under en influensapandemi har Socialstyrelsen kontaktat Svensk Förening för 
Vårdhygien. Föreningen har utsett hygienöverläkarna Per E.W. Nilsson, 
Stockholm, och Lisbeth Karlsson, Borås samt hygiensjuksköterskan Karin 
Medin, Gävle att representera föreningen i denna fråga. 

 
 
Uppdrag 
Arbetsgruppens uppdrag var att ta fram ett kunskapsunderlag för vårdhygie- 

niska aspekter vid en influensapandemi. Underlaget ska vara en hjälp vid 
regionernas och länens vidare planering.  

Revidering av dokumentet har genomförts 2013 av arbetsgrupp enligt ovan. 
 
 
Syfte 
Ett syfte med uppdraget är att redovisa kända fakta kring smittrisk, smittvä- 

gar och smittspridning inom vården samt erfarenheter från tidigare pande- 
mier. Ytterligare ett syfte är att utifrån redovisad kunskap ge förslag till rim- 
liga smittskyddsåtgärder inom vården, såväl inför som under en eventuell 
influensapandemi. 
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Sammanfattning 
 
 
 
 
 
 
En influensa A-infektion smittar genom de droppar som uppstår när en 

person hostar eller nyser. En stor andel av de mikrodroppar som bildas när 
någon hostar eller nyser är så små att kan nå de nedre luftvägarna om någon 
andas in dem. Vid normala rums- och ventilationsförhållanden har dessa 
luftburna droppar dock begränsad spridning i rummet och når 1–2 meter 
från patienten, eftersom de allra minsta dropparna snabbt förångas och de 
större dropparna (som inte kan nå nedre luftvägarna) faller till marken. I viss 
mån kan influensa spridas som kontaktsmitta. 

Influensa är mycket smittsamt. I en avgränsad fysisk miljö där människor 
saknar immunitet mot viruset finns rapporter om insjuknandefrekvens på 
50–90 procent. Inkubationstiden är kort, i experiment med människor har 
den varit 18–48 timmar. 

Liksom vid all vård tillämpas vid vård av influensasjuka personer basala 
hygienrutiner (BHR). Som skydd mot droppsmitta kan vårdpersonalen i vissa 
fall använda munskydd av klass I R eller II R (enl. SS-EN 14683) när de 
arbetar nära patienterna. Skyddet fungerar då som ett dropp- och stänkskydd, 
men skyddar inte mot luftburen smitta. 

En god hygien vid hosta (”god hostetikett”) minskar risken för droppsmitta. 
Hostande och nysande patienter bör ha tillgång till engångsnäsdukar att hos- ta 
i. De bör också ha möjlighet att direkt slänga använd näsduk och att kunna 
desinfektera eller tvätta händerna efteråt. 

 
I situationer där risken för luftburen smitta är förhöjd kan en annan 

skyddsutrustning komma i fråga. Andningsskydd i form av filtrerande 
halvmasker av typ FFP3 eller FFP2 kan skydda personalen mot att andas in 
mycket små droppar eller droppkärnor. För att personalen ska kunna använda 
sådant skydd, måste de få utbildning och övning i hur skydden ska tas på och 
av eftersom felaktig användning och hantering kan öka risken för smitta.  
Andningsskydd är engångsartiklar som inte får återanvändas. 

Andningsskydd bör användas vid speciella vårdsituationer av akut 
influensasjuka patienter de fem första dagarna efter insjuknandet, såsom vid 

•  sputumprovtagning, ventrikelsköljning 
•  bronkoskopi 
•  intubation, sugning av luftvägar och extubation 
•  kohortvård av hostande influensapatienter 
•  inhalationsbehandling 
•  ambulanstransport av hostande influensapatient 
 
 
Det går inte att utesluta att mänsklig influensa smittar via konjunktiva. 

Den viktigaste smittvägen här är sannolikt kontaktsmitta även om dropp- 
smitta inte kan uteslutas, speciellt om ögat utsätts för en hög smittdos via 
regelrätt stänk i öga. 



 

 

 

Skydd i form av visir eller skyddsglasögon ska användas (AFS 2005:1, 
2012:07) vid all närkontakt (inom en meter) med patient med säker eller 
misstänkt influensa av en ny högpatogen stam. 

 
Patienter med misstänkt i n f luensa  bör vårdas på enkelrum med stängd 

dörr. Samtidigt bör antalet personal som kommer i kontakt med de 
influensasjuka begränsas.  Vid brist på enkelrum kan influensapatienter 
kohortvårdas, dvs. fler patienter med samma influensastam vårdas på 
samma rum. När en patient kan betraktas som smittfri och samvårdas med 
mottagliga individer är beroende av tid för symtomdebut, kvarstående 
luftvägssymtom, ålder och eventuell grundsjukdom. Vid tveksamhet kan 
man göra ny provtagning för virusdiagnostik. 



 

 

 

Inledning 
 
 
 
 
Syfte med dokumentet är att med målsättningen  minskad smittspridning 

inventera aktuell kunskap som kan utgöra underlag för lokal och regional 
pandemiplanering. 

I ett större perspektiv torde smittspridningen i vården under en 
influensapandemi spela en mindre roll än smittspridningen i samhället i 
övrigt, dvs. i skolor, på arbetsplatser, i handels- och serviceinrättningar, på 
allmänna transportmedel, vid allmänna sammankomster, i nöjeslivet m.m. En 
tidigt ökad efterfrågan på sjukvårdsinsatser vid ett pandemiutbrott kan dock 
leda till att många människor under ett övergångsskede exponeras för smitta 
på olika vårdinrättningar. I ett senare skede kommer dessutom ett betydande 
antal personer som drabbats av komplikationer till influensa att behöva 
sjukhusvård, samtidigt som de utgör en smittrisk för andra. Bland 
erfarenheterna ur ett globalt perspektiv efter SARS och influensan 2009-10 
rapporteras, att sjukvård och omsorg utgör en viktig källa till 
smittspridning av epidemier (Waterer G 2011 rev.). Därför bör sjukvården 
tidigt ställas om från normalnivå till pandemiläge, och skjuta upp huvuddelen 
av den elektiva vården för att lägga resurserna på särskilda insatser, dels för att 
prompt identifiera (vikten av triage) och  omhänderta personer med misstänkt 
smitta, dels att identifiera akuta fall av andra orsaker, som inte misstänks vara 
smittade med influensa. Dessa båda grupper bör tas om hand av skilda vårdlag 
och vara fysiskt separerade. Journalsystemen bör medge spårbarhet av 
patienternas sängplacering för att identifiera smittkällor. Basala hygienrutiner 
(BHR) och andra skyddsåtgärder måste implementeras bättre än vad som är 
fallet för närvarande. Målsättningen med detta är att sjukvården och 
omhändertagandet av pandemidrabbade inte ska bidra till smittspridningen av 
sjukdomen. 

Sjukvårdspersonal kommer att drabbas av influensasmitta i samhället på 
samma sätt som befolkningen i övrigt. Dessutom utsätts d e  för smittrisk på 
a r b e t s p l a t s e n .  Arbetsgivaren är skyldig att ge instruktioner om 
skyddsåtgärder och tillhandahålla personlig skyddsutrustning 
(Arbetsmiljölagen SFS 1977:1160) för att se till att personalen får bästa 
möjliga skydd mot smitta. Detta är också viktigt för att personalen ska kunna 
hålla kvar motivationen för arbetsuppgifterna och lojaliteten mot patienter och 
arbetskamrater och bidrar till att hålla nere sjukfrånvaron på arbetsplatser 
inom vård och omsorg.  Skyddsåtgärderna kan variera beroende på 
arbetsuppgifter och arbetsplats. Vissa skyddsåtgärder av komplicerad natur 
kan kräva utbildning och övning för att personalen ska använda dem på rätt 
sätt (Wong 2003, Hannum et al 1996, Noti et al 2012), så att de inte ger 
motsatt effekt med ökad smittrisk som följd. Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
ska tillämpas av såväl arbetsgivare som arbetstagare även under en pandemi 
(AFS 2005:1, AFS 2012:07). Dessa föreskrifter kan behöva kompletteras med 
lokala instruktioner. Det är rimligt att ha ett system för att följa antal personal 
som insjuknar i influensa under pandemisituationen. 

Tidigare rapporter och översikter har sällan tagit hänsyn till möjligheten 
att en person kan utsättas för flera alternativa smittkällor. Det gör det svårare 
att sammanställa kunskapen om personer som utsätts för smitta både i och 
utanför yrket och gör även att kunskapen i vissa fall är bristfällig. 



 

 

 

Influensaprofylax i form av vaccin är en hörnsten vid interpandemisk in- 
fluensa. Vaccin kanske inte finns tillgängligt (eller endast  i otillräckliga 
mängder) under en pandemi. Detta har tidigare givit  upphov till diskussioner 
om prioritering för vissa grupper.  

En amerikansk översikt förordar användning av influensavaccin till 
vårdpersonal vid interpandemisk influensa. Jämfört med en tidigare version 
har man helt tagit bort prioriteringsfrågan (Talbot et al/SHEA 2010). WHO 
rekommenderar vaccination av all sjukvårdspersonal utan skillnad i 
prioritering gentemot riskgrupper  – men med högsta prioritet för vaccination 
av gravida (WHO 2012 [WER 2012;87(47):461-76]). 

 
Beslut i frågan om allmän vaccination kan underlättas genom analys av de 

kunskaper man kan inhämta genom ”epidemiological intelligence”. 
Försiktighetsprincipen får tillämpas under övervägande av både individ- och 
befolknings-perspektiv.  

 Hur antiviral läkemedelsbehandling kan användas som profylax och 
terapi redovisas i en annan kunskapsöversikt och kan tillämpas även för 
vårdpersonal.http://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och-
sjukvard/behandlingsrekommendationer/111017_Rek_influensa_webb.pdf 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19162/2013
-6-37.pdf 

 
 
 

http://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/111017_Rek_influensa_webb.pdf
http://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/111017_Rek_influensa_webb.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19162/2013-6-37.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19162/2013-6-37.pdf


 

 

 

Bakgrund 
 
 
Under 1900-talets tre pandemier (spanska sjukan 1918, asiaten 1957, 

Hongkonginfluensan 1968) samt pandemin 2009-10 A(H1N1)pdm09 har 
förloppet, sjukdomsbilden och dödligheten varit olika. 

Orsaken till att utbrotten sett olika ut är dels pandemivirusets egenskaper 
(virulens) och på vilket vis det har uppstått (antingen genom s.k. antigent 
skifte eller genom s.k. reassortering), dels på immunitetsläget i befolkningen, 
som kan variera mellan olika åldersgrupper. Även socioekonomiska 
förhållanden (som t.ex. sjukvårdens organisation och resurser) kan spela roll 
för utbrottets förlopp.  

Under 2009 års pandemi hade man i Sverige möjlighet att erbjuda hela 
befolkningen vaccin under senhösten 2009 och hade god tillgång till antivirala 
läkemedel. För majoriteten av befolkningen visade sig sjukdomen ha en 
karaktär jämförbar med säsongsinfluensa (MSB&SoS 2011 [Influensa 
A(H1N1) 2009], Karolinska Univeritetssjukhuset 2011[Pandemi 2009-10]) 
medan ett antal, såväl tidigare helt friska personer som riskgruppstillhöriga, 
krävde intensivvård inklusive extracorporeal membran-oxygenering, ECMO 
(Holzgraefe B et al 2010). [Minerva Anestesiol 2010;76(12):1043-51]. 

Globala erfarenheter från SARS-epidemin och A(H1N1)pdm09 (bl a 
Waterer G 2011 rev.) [Curr Opin Infect Dis 2011;24:130-6] kan 
sammanfattas: 

 
Hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen framstår som en viktig källa för 

smittspridning av flera skäl:  
 

• Brister i följsamhet till basala hygienrutiner och andra 
skyddsåtgärder, bristande diagnostik och smittsam personal.  

 
• Nationell och internationell övervakning och rapportering behöver 

användas till ”epidemiological intelligence”, d.v.s. fördjupad analys. 
• Det krävs en flexibel pandemiplanering som kan styras med 

realtidsdata från övervakningsrapportering 
• Det finns behov av kapacitet för snabb virusdiagnostik 
• Det krävs resurser till intensivvård för andnings- och 

cirkulationsstöd inklusive ECMO (extrakorporeal membran 
oxygenering) för både barn och vuxna 

• Nya riskgrupper, t ex gravida, barn, unga vuxna, behöver 
uppmärksammas 

 
För att minska förekomsten av vårdrelaterad smittspridning vid pandemisk 

influensa är samtliga ovanstående punkter betydelsefulla. 
 
 
 

Riskanalys 
För smittsamma sjukdomars spridning och utvecklingen av epidemier finns 

matematiska modeller, som ur data från ”epidemiological intelligence” 
(övervakning, ”surveillance”) kan ge viss vägledning om hur ett utbrott ska 



 

 

 

bedömas. Även historiska data kan användas för jämförelse. Vid 
säsonginfluensa ligger dödligheten (case fatality risk (CFR)), dvs hur stor 
andel av sjuka som dör i sjukdomen) omkring c:a 1,2-1,4% eller lägre (ref.). 
Vid pandemisk influensa kan högre nivåer förekomma 1,6–2,4% (ref.) eller i 
vissa områden ännu högre, upp mot 3,6% eller högre (ref.). I bedömningen 
vägs också in ”attack ratio”, d.v.s. hur stor andel av exponerade som insjuknar, 
vilket vanligen uttrycks i procent.  

               
Tidigare influensapandemier har haft olika sjukdomsbilder, förlopp och 

dödlighet. Interpandemisk influensa, s.k. säsongsinfluensa brukar hårdast 
drabba de yngsta och äldsta åldersgrupperna samt de kroniskt sjuka. Under 
spanska sjukans två vågor var också unga vuxna en utsatt grupp med hög 
dödlighet. Det tycks också som sjukdomen då liknade primär influensa-
pneumonit med en allvarlig sjukdomsbild tidigt i sjukdomen och med många 
människor som vårdades på sjukhus i ett smittsamt tillstånd. 

De få människor som insjuknade i den aviära influensan (fågelinfluensan) 
H5N1 i Sydostasien under 2004–2005 uppvisade en svår sjukdomsbild med 
hög CFR. Detta gav upphov till spekulationer om att en kommande 
influensapandemi skulle kunna ha liknande kännetecken. 

Under asiaten 1957 och Hongkonginfluensan 1968 var antalet insjuknade 
stort och dödligheten förhöjd, men även om belastningen på sjukvården i 
Sverige ökade finns knappast några tecken på kaotiska förhållanden eller 
svår påfrestning i samhället till följd av dessa pandemier. Under pandemin 
2009 var det en hög belastning på intensivvårdsavdelningar med ofta långa 
vårdtider och behov av andningsvård och även regional specialistvård i form 
av ECMO-behandling, medan sjukvården i övrigt påverkades i ganska ringa 
omfattning (MSB, SoS.2011-3-17 [Influensa a(H1N1)2009. ISBN978-91-
86585-91-4], ). 

 
Det är således omöjligt att långt i förväg förutsäga kommande influensa-

pandemiers sjukdomsbild, riskgrupper, förlopp och omfattning. Planeringen 
i stort för hur vårdresurserna ska fördelas för att möta en ny pandemi kanske 
inte påverkas så mycket av detta. Däremot beror valet av mer eller mindre 
strikta skyddsåtgärder på vad man i tidigt pandemiskede kan få reda på 
genom att hämta in information från nationella och internationella 
övervakningssystem och därifrån ha flexibilitet i detaljplaneringen. 

För att kunna genomföra resurskrävande skyddsåtgärder på en lämplig 
nivå önskar man i ett tidigt skede få klarhet om sjukdomens CFR och 
riskgrupper. Sjukvården i Sverige behöver få sådan information tidigt från 
nationella myndigheter om deras kunskaper om pandemiläget i världen för att 
välja inriktning på skyddet mot smittspridning inom vården.



 

 

 

Riskgrupper 
De klassiska riskgrupperna för ett komplicerat förlopp av interpandemisk 

influensa är patienter med kronisk hjärt- eller lungsjukdom och i synnerhet 
de med hjärtsvikt och nedsatt lungfunktion samt personer över 65 års ålder 
(SOSFS 1997:21 ). Det är rimligt att man beaktar dessa grupper som särskilt 
riskutsatta även i en pandemisituation. Nya – idag okända – riskgrupper 
relaterade till förändrade egenskaper hos virus, kan också tänkas bli aktuella.  

 På senare tid har uppmärksammats att influensasjuka barn, och i synnerhet 
de under två års ålder, ofta behöver sjukhusvård. Antalet komplikationer och 
behovet av intensivvård är lika stort hos för övrigt friska barn som hos barn 
med riskfaktorer (Bogdanovic et al, 2006).  

Sedan tidigare har vissa erfarenheter vunnits vid studiet av influensa och 
andra virusinfektioner under graviditet och man har påvisat risker av olika slag 
för både mor och barn/embryo/foster (Sterner G et al 19?? Scand J infect dis 
suppl, et al). Under pandemin 2009 uppmärksammades särskilt riskgruppen 
gravida kvinnor med bl a ökad mödradödlighet (Pregnancy and the pandemic 
H1N1 influenza virus: experiences in Leicester including the women referred 
for extracorporeal membrane oxygenation A Moronke1, G Faulkner1, F 
Siddiqui2, C Roy2, R Firmin1 Hewagama S, Walker S, Stuart RL, et al. 2009 
H1N1 influenza A and pregnancy outcomes in Victoria, Australia. Clin Infect 
Dis 2010;50:686-690). 

 

Atypisk symtomatologi 
En ovanlig, eller atypisk symtombild kan försvåra den kliniska diagnosen 

och ge upphov till att patienter hänvisas till fel vårdinrättning. Det kan i sin tur 
öka risken för smittspridning inom vården, eller försenad diagnostik och 
inadekvat behandling. Vid en ny pandemi kan helt oförutsedda atypiska 
symtom uppträda.   

 
Förutom de klassiska influensasymtomen såsom feber och frysningar, hosta 

utan expectorat, muskelvärk, trötthet och svaghet förekommer även illamå- 
ende, kräkning eller otitis media, hos barn (Peltola 2003). I sällsynta fall 
börjar sjukdomen med  feberkramper,  sepsisliknande  bild  (Ryan-Poirier K. 
1995 [Adv Pediatr Infect Dis 1995;10:125-56]) eller konfusion. 

I samband med febernedsättande behandling med acetyl-salicylsyra till barn 
med influensa (och även andra virusinfektioner) har det numera ovanliga men 
allvarliga Reye’s syndrom observerats. Den atypiska sjukdomsbilden kan 
uppvisa diarré, kräkningar, letargi alternativt hyperaktivitet, andningsbesvär, 
kramper, koma (Reye et al 1963 [Reye D, Morgan G, Baral J. Lancet 
1963;X:y-z]). Man avråder därför bestämt från användning av acetyl-
salicylsyra behandling till barn och ungdomar under 18 års ålder, trots att man 
inte kunnat fastställa ett direkt orsakssamband. I Sverige har man så gott som 
fullständigt sedan länge frångått sådan behandling i denna åldersgrupp. 

Äldre personer kan ha en svag feberreaktion. Asymtomatisk infektion med 
påvisbar virusutsöndring förekommer. (66 Lau et al 2010, 115 Suess et al 
2012). Att förutsätta feber i ett screeningförfarande innebär att denna grupp 
missas. (24 lista 1, Waterer  G).  

Vid primär influensa-pneumonit förekommer hemoptys. 
Insjuknande i toxisk septisk chock orsakad av Staphylococcus aureus (TSS) 

kan under influensautbrott förväxlas med atypisk symtombild (ref.).

http://fn.bmj.com/search?author1=A+Moronke&sortspec=date&submit=Submit
http://fn.bmj.com/search?author1=A+Moronke&sortspec=date&submit=Submit
http://fn.bmj.com/search?author1=G+Faulkner&sortspec=date&submit=Submit
http://fn.bmj.com/search?author1=G+Faulkner&sortspec=date&submit=Submit
http://fn.bmj.com/search?author1=F+Siddiqui&sortspec=date&submit=Submit
http://fn.bmj.com/search?author1=F+Siddiqui&sortspec=date&submit=Submit
http://fn.bmj.com/search?author1=F+Siddiqui&sortspec=date&submit=Submit
http://fn.bmj.com/search?author1=C+Roy&sortspec=date&submit=Submit
http://fn.bmj.com/search?author1=C+Roy&sortspec=date&submit=Submit
http://fn.bmj.com/search?author1=R+Firmin&sortspec=date&submit=Submit
http://fn.bmj.com/search?author1=R+Firmin&sortspec=date&submit=Submit


 

 

 

Smittspridning 
 
 

Allmänt 
En influensa A-infektion smittar genom de droppar som uppstår när en per- 

son hostar eller nyser (Fields Virology 2001). Studier med experiment har 
visat att enskilda personer även vid ett vanligt samtal kan bilda aerosol i hög 
grad (Edwards 2004). 

En stor andel av de mikrodroppar som uppstår när en person hostar eller 
nyser är så små att de kan nå de nedre luftvägarna när någon andas in dem 
(Knight 1973). Luftprov 3-7 fot (c:a 1-2 m) från personer med verifierad 
influensa A H1N1 var positiva med PCR-metodik hos 4 av 5. Av partiklar < 1 
µm och 1-4 µm, det vill säga av den storlek som kan aspireras till nedre 
luftvägarna,  var 44 % respektive 47 % PCR-positiva (52 Killingley et al 
2010). Större droppar faller till marken på kortare avstånd (Wells 1934, 
experimentell). 

Det finns förutsättningar för att influensa spridas  som  kontaktsmitta  
(Fields  virology2001).  Influensavirus kan isoleras från ytor och textilier i upp 
till 48 timmar. Därifrån kan virus sedan överföras till händer och spridas 
vidare.  Från förorenade ytor kan virus överföras till exempelvis händer, där 
virushalten dock avtar inom ett fåtal minuter. En hög relativ luftfuktighet i 
miljön bidrar till att viruset inaktiveras snabbare. (Bean 1982) 

Prov från miljön runt 19 personer med verifierad influensa A H1N1 var 
positiva endast vid två tillfällen och samma person (52 Killingley et al 2010). 
Hos 20 personer med verifierad influensa A H1N1 kunde virus i hemmiljö 
påvisas på dörrhandtag hos tre personer och på en telefon. Inga virus påvisades 
i näsdukar eller örngott.  Efter 30 minuter påvisades virus på fingrar efter 
nysning hos 1 av 20 (121Mukherjee et al 2012). 

Spridningen av influensa i en mottaglig grupp är ofta explosionsartad. En 
kort inkubationstid, symtom som skapar förutsättning för såväl riklig 
dropputsöndring till närmiljön som kontaktsmitta samt förekomst av virus- 
utsöndrande individer med subklinisk infektion eller atypisk sjukdomsbild 
är viktiga komponenter men deras inbördes rangordning är inte klarlagd 
(Bridges 2003, Stott 2002, Saldago 2002). Tidigt insatt antiviral behandling av 
såväl säsongsinfluensa HH3N2 som influensa AH1N1 medför lägre ”viral 
load” och kortare tid med viral utsöndring (93Lee 2009, 81 Li 2010). 

Smitta via luftvägsslemhinnor genom installation av större droppar inom de 
övre luftvägarna eller inhalation av mindre droppar- och droppkärnor till de 
nedre luftvägarna är väl experimentellt belagda liksom installation i kon- 
junktiva (Morris 1966, Alford 1966, Henle 1945, Hannoun 1959). Luftvä- 
garnas slemhinnor har en receptor som är anpassad till de olika influensaty- 
per som finns hos människor, medan s.k. konjunktivala receptorer är anpas- 
sade till influensa som mer liknar fågelinfluensa (Olofsson 2005). Ögon- 
symtom hör inte till den klassiska sjukdomsbilden medan de människor som 
har haft fågelinfluensa kan ha haft en uttalad ögoninfektion (Fouchier 2004, 
Koopmans 2004). 

 
Det finns teoretiskt underlag och experiment på djur som talar för att smitta 

sprids via luften (Wells 1936, Goldmann 2000). Några isolerade utbrott har 
haft en  karaktär  som gör att luftburen smittspridning inte kan uteslutas 
(Bridges 2003, Moser 1979, 118 Pestre 2011). Det har rört sig om exposition 



 

 

 

för smittsam person i avgränsat utrymme med bristfällig ventilation. Inga 
belägg för annat än droppsmitta noteras å andra sidan då av 31 influensa A 
H1N1-exponerade deltagare i en gruppresa med flyg- och busstransporter 9 
insjuknade varav samtliga hade haft samtalskontakt med indexfallet förutom 
en person som suttit inom 2 raders avstånd under en flygtransport (117 Han et 
al 2009). Det finns också experiment som visat att inandning av droppar som 
är mindre än 10 μm når de nedre luftvägarna och ger klassiska 
influensasymtom medan nasal installation ger en lindrigare sjukdomsbild 
(Henle 1945). Vid experimentell infektion är infektionsdosen för luftburen 
smitta cirka en hundradel eller mindre än vid nasal instillation (Couch 1971, 
1983).  Tandvårdspersonal har i serologiska studier visat högre prevalens 
seropositivitet är normalbefolkningen. Det har inte varit någon skillnad 
mellan de grupper som har använt munskydd och de som inte har det 
(Davies 1994). 

 
 

Smittsamhet 

Insjuknandefrekvens 
Influensa är mycket smittsamt. I humana experiment med inhalation av 

aerosol infekterades 20-60% och intrafamiljär smitta har beskrivits i ca 30 % 
(Alford 1966, Morris 1966, Henle 1945). I en avgränsad fysisk miljö där 
människor saknar immunitet mot viruset finns rapporter om en 
insjuknandefrekvens på 50–90 procent (Horcajada 2003, Blumenfeld 1959 
Moser 1979, 118 Pestre 2011). I en avgränsad turistgrupp med ett indexfall av 
influensa A H1N1 insjuknade 30 % (117 Han et al 2009). På ett fartyg 
tillhörande amerikanska flottan blev den sekundära insjuknandefrekvensen i 
influensa A H1N1 12 % under aktiv fallövervakning, strikt isolering av sjuka 
och antiviral behandling.( 83 Dill et al 2009). 

Virusutsöndring, säsongsinfluensa 
Inkubationstiden är kort, i experiment med människor har den varit 18–48 

timmar (Henle 1945). Virus finns i hög halt i luftvägssekret under den sym- 
tomatiska fasen, som hos vuxna varar 2–6 dagar, men virusutsöndring före- 
kommer även hos subkliniska fall (Cauchemez 2004, 105 Carrat et al 2008). 
Virushalten avtar snabbt även om virus i vissa fall i studier med experiment 
har hittats 6–7 dagar efter att människorna blev exponerade för smitta (Hall 
1979, Morris 1966, Alford 1966, 105 Carrat et al 2008). Virusutsöndring av 
intranasalt tillförd vaccinstam kunde påvisas under upp till 7 dygn för vuxna  
och 10 dygn för barn efter installationen (Talbot 2005, King 2001, King 
2000). I djurexperimentella försök noterades oförändrad virushalt 6 dygn efter 
nasal installation (Lambkin 2004). I en metaanalys av experimentellt överförd 
influensa inkluderande 375 försökspersoner, var medelduration för 
virusutsöndring 4,8 dygn (CI 4,31–5,29) utan någon skillnad mellan olika 
virustyper. ( 105 Carrat et al 2008).  

Hos i övrigt friska småbarn har virus utsöndrats under 7-21 dagar medan 
symtomdurationen varit 2-5 dagar, hos prematurfödda upp till 11 dagar 
(Hall 1975, Munoz 1999). Hos immunsupprimerade vuxna med hematolo- 
giska sjukdomar kan virus påvisas i luftvägssekret mellan 2 veckor och flera 
månader (Martino 2003, Boivin 2002, Weinstock  2003). 

Virusutsöndring, A H1N1 
 Influensa A H1N1 påvisades under 7 till 19 dagar hos dialyspatienter och 



 

 

 

under 11 till 63 dagar hos sjukhusvårdade cancerpatienter (51 Li 2010,  47 
Souza et al 2010). Barn med cancer och stamcellstransplantation som 
insjuknade i influensa AH1N1 utsöndrade virus under median 46 dagar. 
Förlängd antiviral behandling > 5 dagar var positivt korrelerad till kortare 
utsöndringstid (9 Tran et al 2012).   

I ett antal studier av virusutsöndring under pandemin 2009 kunde virus 
påvisas med PCR-metodik under median 6-11 dagar och viabla virus under 
median 4-6 dagar. (40 Bhattarai et al 2011, 43 Gandhoke et al 2011, 48 Na et 
al 2011, 52 Killingley et al 2010, 71 Ling et al 2010, 115 Suess et al 2012 ). 
Tidigt insatt antiviral behandling minskade viral load och förkortade tiden med 
påvisbar virusutsöndring med 1 dygn.(71 Ling et al 2010, 81 Li et al) vilket 
inte kunde bekräftas i en studie inkluderande influensa A H1N1,  
säsongsinfluensa A H3N2och  Influensa B.( 115 Suess et al 2012). 

 
I kliniska sammanhang har vid säsonginfluensa en influensainfekterad 

vuxen person betraktats som smittsam från dagen före symtomdebuten till fem 
dagar efter symtomdebut (Douglas 1975). Under pandemin 2009 förlängdes 
smittsam period till 7 dagar av internationella och nationella specialistfora. 
(http://www.cdc.gov/h1n1flu/guidelines_infection_control.htm, 
http://www.vgregion.se/upload/Smittskyddsenheten/Sjukdomar/Nya%20influe
nsan/SoS%20Handlaggningsriktlinjer_0900715(2).pdf) 

Diskussion 
Experimentella och mikrobiologiska resultat som kan tjäna som evidens för 

hur influensasmitta sprids får betraktas ur ett kritiskt perspektiv, eftersom 
resultaten återspeglar en specifik social, klinisk eller experimentell situation, 
som inte utan vidare kan generaliseras. Det är inte sagt att samtliga 
smittspridningsvägar alltid uppträder i lika hög grad och samtidigt under olika 
pandemier. I historiskt perspektiv får man istället en modererad bild pga. 
olikheterna i spridning, förlopp, klinisk bild och dödlighet bland de senaste 
hundra årens fyra pandemier. Olika virus rekombinanter har olika virulens, 
receptorer och andra egenskaper som gynnar dess spridning. Populationens 
motståndskraft i form av naturlig och förvärvad immunitet spelar stor roll. 
Miljöfaktorer (t ex förekomsten av influensareservoarer hos olika djurslag) 
kan också ha betydelse. Åter igen spelar därför möjligheterna att inhämta  
ändamålsenliga epidemiologiska data en viktig roll i att försöka karakterisera 
ett annalkande influensautbrott och förbereda adekvata åtgärder för att minska 
dess inverkan på befolkningen, samhället och sjukvården.  

Erfarenheterna från A(H1N1)pdm09 pekar på att i förväg uppgjorda 
pandemiplaner varit för rigida och byggda på data från 1918-19 och därför inte 
gett möjlighet till flexibilitet och utnyttjande av ”epidemiological intelligence” 
(Kotsimbos T et al [Am J Resp Crit Care Med 2010;181:300-6). Inte heller 
väntade man sig att en ny pandemi kunde ha ett mildare förlopp än man sedan 
länge förväntat sig (Waterer G 2011 (Rev.) [Curr Opin Infect Dis 
2011;24:130-6]). 
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Speciella risksituationer i vårdmiljö – underlag 
för lokal riskanalys och pandemiplanering 

I vårdmiljöer av skilda slag finns ofta såväl höggradigt smittsamma indivi- 
der som patienter med infektionskänslighet och hög risk för infektionskom- 
plikationer (Saldago 2002). Hög ålder och förekomst av samtidig 
komplicerande medicinsk sjukdom har associerats till högre viral load och 
längre viral replikation ( 93 Lee, 50 Gianella 2010). 

Följande risksituationer kan identifieras 
 
Vårdkontakt per telefon eller massmediala råd 
Patientens presentation av symtom eller tolkning av anamnes kan medföra 

att möjlig influensadiagnos förbises. 
 
Sjukhus 
Bristande triagering kan medföra att influensasjuka patienter tas omhand av 

oskyddad personal, vilket innebär risk för spridning (Yiannakoulias 2004, 82 
Cheng 2010). 

 
Inkuberade patienter insjuknar på vårdavdelning och riskerar att sprida 

smittan till övriga patienter och personal (105 Carrat 2008).  
 
Patienter med subklinisk eller atypisk infektionsbild tas omhand utan iso- 

lering och skyddsåtgärder och riskerar att sprida smittan till övriga patienter 
och personal (Monmany 2004). 

Personal med subklinisk eller lindrig sjukdomsbild smittar patienter och 
övrig personal (Pachucki 1989, Wilde 1999, 5 Tsagris 2012, 115 Suess 2012). 

 
Besökande med subklinisk eller lindrig sjukdomsbild smittar patient och 

personal (50 Gianella 2010, 115 Suess 2012). 
 
Åtgärder som medför hög risk för aerosolbildning såsom att en patient får 

andningsvård med rensugning av luftvägar, andningsgymnastik, blåsa i ”PEP-
set” eller vattenflaska med slang, bronkoskopi, inhalationsbehandling, 
intubation eller extubering (125 Thompson et al 2013). 

 
Transport 
Ambulanstransporter av hostande patienter liksom kohortvård av influen- 

sapatienter vilket medför hög koncentration av luftburen smitta i ett begränsat 
utrymme (122 Noti 2012). 

 
 
Öppen vård 
På akutmottagning, primärvårdsmottagning eller annan öppen mottagning 

kan väntrumsmiljön medföra risker då en influensasjuk person sprider smit- 
tan till andra patienter. Personal med subklinisk eller lindrig sjuk domsbild kan 
smitta patienter och övrig personal. 

 
Hemsjukvård 
I hemsjukvården och i kommunernas särskilda boenden kan personal med 

subklinisk eller lindrig sjukdomsbild smitta patienter och anhöriga. Patienter 
och boende med influensa kan smitta personal. Anhöriga och besökande kan 
smitta patienter och personal. 



 

 

 

Arbetsmiljö och vårdhygien 
 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker 

(AFS 2005:1 och 2012:07) är det arbetsgivarens ansvar att göra en bedömning 
av riskerna för att kunna identifiera mikrobiologiska arbetsmiljörisker och 
bedöma vilka åtgärder som de behöver vidta. Arbetsgivaren ska se till att ha 
tillgång till den kompetens som behövs för att göra en korrekt riskbedömning. 
Ar- betsgivaren ska förnya riskbedömningen regelbundet, vid förändringar 
som kan påverka risken eller då det kommer fram ny information. 

Arbetsgivaren tar i riskbedömningen bland annat hänsyn till speciella ar- 
betsmoment, smittvägar, smittdos, sjukdomens allvarlighetsgrad, möjlighe- 
ten att förebygga sjukdomen och möjligheten att behandla den. Om det är 
möjligt att identifiera vika smittämnen det är fråga om ska de placeras in i 
riskklasserna 2–4 (mikroorganismer i riskklass 1 orsakar normalt inte infek- 
tion hos människa).  Till riskklasserna 3 och 4 hör smittämnen där det finns en 
risk för allvarliga konsekvenser om någon exponeras, där möjligheterna att 
bota eller förebygga sjukdomen är begränsade, eller då smittämnet kan ge 
upphov till sjukdom som är mycket smittsam och medför  risk för epidemisk 
spridning. 

Om en arbetsgivare är osäker på hur smittsam och allvarlig sjukdomen är 
väljer man den högre riskklassen tills det är klarlagt att man kan placera 
sjukdomen i en lägre riskklass. 

Influensavirus tillhör normalt riskklass 2 enligt Arbetsmiljöverkets före- 
skrifter och EG-direktivet (AFS 2005:1, Direktiv 2000/54/EG). Sjukdomen är 
möjlig att förebygga med vaccin, annan förebyggande medicinering finns och 
normalt sker självläkning utan allvarliga men. 

Om en helt ny influensastam uppträder kan dock klassificeringen bli an- 
norlunda. Sjukdomen kan då vara mycket smittsam och medföra en risk för 
epidemisk spridning. Det kommer förmodligen inte att finnas något vaccin 
under den första utbrottsvågen. Profylaxläkemedel finns, men effekten och 
tillgången till dessa kan vara begränsad. Sjukdomen kan vara mycket mer 
allvarlig än vid de årliga influensautbrotten. 

Eftersom dessa osäkerhetsfaktorer finns är det rimligt att arbetsgivaren 
(sannolikt med hjälp av råd eller föreskrifter från sakkunniga och 
myndigheter) vidtar skyddsåtgärder för riskklass tre i ett första skede. 
Arbetsgivaren får göra en ny riskanalys efter hand när det finns fler fakta. 

Det är arbetsgivarens ansvar att ha lämpliga lokaler för att förhindra 
smittspridning. På öppenvårdsmottagning innebär det möjlighet att placera 
patienter direkt i undersökningsrum. I sluten vård ska patienter i första hand 
placeras i isoleringsrum på en infektionsklinik, därefter i enbäddsrum med 
toalett, därefter i kohortvård med influensasjuka patienter (med samma 
influensastam) i flerbäddsrum alternativt på en avdelning med en- bart 
influensasjuka. Det ingår i arbetsgivarens ansvar att organisera arbetet på ett 
sådant sätt att så få som möjligt i personalen riskerar att exponeras för smitta. 

God vårdhygienisk arbetsmiljöpraxis (AFS 2005:1,2012:07) ska tillämpas 
vid sjukvårds- och omvårdnadsarbete. 



 

 

 

Arbetsgivaren ska även tillhandahålla personlig skyddsutrustning där 
skyddskläder, skyddshandskar och annan skyddsutrustning ingår. Förutom 
lämpligt utformad arbetsdräkt tvättbar i tillräckligt hög temperatur och för- 
kläden eller skyddsrockar måste det även finnas tillräckligt många handskar, 
andningsskydd (vid luftburen smitta), munskydd (vid droppsmitta) och 
skyddsglasögon eller visir. Arbetsgivaren ska erbjuda utbildning i hur 
andningsskydd och munskydd används. Utbildningen ska vara genomförd 
innan en pandemi inträffar. Under ett simulerat akut omhändertagande av 
patient med fågel- eller pandemisk influensa skattades behovet av personlig 
skyddsutrustning under de första 6 timmarna till ett antal av 20-25 av vardera 
andningsskydd, skyddsrock eller motsvarande (plastförkläde) och handskar 
(104 Swaminathan 2007). För smittämnen i riskklass tre eller fyra gäller att 
arbetsgivare är skyldiga att föra register över de anställda som kan ha 
exponerats för smitta. Skyltar med upplysning om smittrisken ska finnas vid 
ingången till de vårdenheter där man vårdar patienter som är misstänkt eller 
säkert infekterade (AFS 2005:1, 2012:07). Det är rimligt att man har ett 
system för övervakning av hur stor andel personal som insjuknar under en 
aktuell pandemi. 



 

 

 

Vårdhygieniska åtgärder 
 

Allmänt 

Tidig upptäckt 
Att influensan upptäcks snabbt har stor betydelse för möjligheten att be- 

gränsa spridningen (Horcajada 2003). Syndromövervakning kan erbjuda en 
möjlighet att snabbt identifiera ett begynnande utbrott ([16] Kawana 2006). I 
Sverige har smittskyddsläkarna frivilliga rapportörer bland distriktsläkarna, 
s.k. sentinelsystem, som rapporteras centralt till Smittskyddsinstitutet (SMI). 
Rapporteringen redovisas i institutets ”influensarapport” veckovis på SMIs 
websida tillsammans med influensa laboratorierapporten. Denna rapport 
liksom övrig omvärldsrapportering  bör bevakas noga av ansvariga för den 
dagliga hälso- och sjukvården under influensatider.Bedömning avseende 
möjlig influensasjukdom bör ingå i vårdkontakter per telefon, i receptioner  
och vid triagering på akutmottagningar. 

Utbrottsberedskap, åtgärdspaket 
Möjligheten att begränsa smitta i vården är störst i början av ett utbrott när 

antalet smittade ännu inte hunnit bli alltför många. Under en pandemi kan det 
ge möjlighet att vinna tid för att få fram vaccin. Vid handläggning av såväl en 
svår säsongsinfluensa som inför eller i en pandemisituation aktiveras 
lämpligen den lokala epidemiplanen (utbrottshanteringsplan) med dess olika 
aktörer och där man tillägger eventuella influensaspecifika åtgärder. 

 
I en interventionsstudie vid en intensivvårdsenhet under fyra år minskade 

spridningen av säsongsinfluensa bland personal genom ett flertal åtgärder i 
form av undervisning, influensascreening av patienter med samhälls-förvärvad 
pneumoni, antiviral behandling av patienter och personal som testade positivt 
för influensa, uppmaning till influensavaccination samt övervakning av 
hygienrutiner med återkoppling. Ingen intervention gjordes vid två andra 
intensivvårdsenheter. Antalet influensafall bland vårdpersonal minskade 
signifikant efter interventionen. (53 Apisarnthanarak 2010). I en case-
controlstudie av vårdpersonal med influensa A(H1N1)pdm09 var faktorer 
associerade med konstaterad influensa co-morbiditet (rökning, obesitas, 
kronisk hjärt-eller lungsjukdom, hypertoni), manligt kön och läkare medan 
kontakt med medarbetare eller sociala kontakter med respiratoriska symtom 
var skyddande. Det senare tolkat som möjlig effekt av kampanjer som stimu-
lerade allmänheten till hostetikett och användning av handdesinfektions-
medel. (116Lobo 2013). 

 

Personal som smittkälla 
Flera studier nämner betydelsen av smitta från personal till patienter. Oftast 

är det inte klarlagt om personalen haft symtom som hosta eller feber när de 
arbetat eller om de varit symtomfria (Horcajada 2003, Saldago 2002, Elder 
1996, Wilde 1999, Weingarten 2005).  Vid ett utbrott på en neonatal-
avdelning insjuknade 3 barn i influensa AH1N1. Tre vårdpersonal hade 2 
dagar före indexfallet testats positiva för AH1N1 efter att ha insjuknat med 
influensaliknande symtom och alla hade varit i tjänst dagen före testet. 
Ytterligare fem vårdpersonal insjuknade med influensasymtom samma dag. (5 



 

 

 

Tsagris 2012). Vid ett utbrott av influensa A(H1N1)pdm09 bland personal 
hade mer än hälften av personal med infektion arbetat 1 dag eller mer efter 
symtomdebut (30 Magill 2011). Det nämns även att personal med symtom ska 
skickas hem från arbetet för att undvika smittspridning (73 Poalillo 2010). Det 
är svårt att bedöma vilken betydelse detta har för att minska smittspridningen. 

 

Basala hygienrutiner (BHR) 
Den enskilt viktigaste metoden i vården för att förhindra direkt och indirekt 

kontaktsmitta är basala hygienrutiner (BHR). De basala hygienrutinerna är 
avsedda för all vårdpersonal, såväl inom sjukhusvården och primärvården som 
inom den kommunala vården. BHR ska alltid tillämpas i allt sjukvårds- och 
omvårdnadsarbete (SOSFS 2007:19).  

BHR finns beskrivna bl.a. i Vårdhandboken (www.vardhandboken.se) och 
kunskapsunderlaget Att förebygga vårdrelaterade infektioner (Socialstyrelsen 
2006). 

Det kan vara svårt att veta i det inledande skedet om patienten har influ- 
ensa eller någon annan luftvägsinfektion (Drinka, 1999). Vid komplikationer 
som kan uppstå vid influensa finns även mikroorganismer där kontakt- smitta 
är en viktig smittväg. Vid smittämnen som sprids lätt eller ger svår infektion 
är det extra viktigt att personalen följer de basala hygienrutinerna. Det är t.ex. 
visat att infektionerna i vården minskar om personalen bättre följer rutinerna 
för handhygien (Pittet, 2000). 

I en systematisk översikt över fysiska interventioner för att minska 
spridningen av respiratoriska virus visade studierna av högst kvalitet (RTC) att 
handhygien förhindrar spridning speciellt runt yngre barn och case-control 
studier att implementering av barriärer mot smitta i form av isolering samt 
hygienrutiner är effektiva för att avgränsa epidemiska utbrott av respiratoriska 
virus (79 Jefferson 2010). 

Alkoholer, i de koncentrationer som används i handdesinfektionsmedel, har 
en god virusavdödande effekt på influensavirus (Schurmann 1983, Rudolf  
2003). 

 

Skydd mot droppsmitta  
En god hygien vid hosta minskar risken för droppsmitta. Hostande och 

nysande patienter bör ha tillgång till näsduk att hosta i för att hindra att de 
sprider smittan via droppar (CDC 2003). Det bör också finnas möjlighet att 
direkt slänga använd näsduk, och möjlighet att efteråt desinfektera eller tvät- 
ta händerna. Som alternativ exempelvis vid transport utanför avdelningen kan 
hostande patienter utrustas med munskydd (CDC 2003). 

 
Ett väl tilltaget avstånd mellan patientsängar liksom att, när det är möjligt, 

hålla ett tillräckligt avstånd till patienten minskar risken för droppsmitta till 
andra patienter och personal. 

När vårdpersonalen utför direkt patientvård på ett avstånd inom 1–2 meter 
från patienten skyddar visir och/eller munskydd mot droppsmitta Munskydd 
bör vara av klass I R eller II R (enl. SS-EN 14683) som har en 
vätskeavvisande effekt.Handdesinfektion är viktig för att undvika att ansikte 
eller händer kontamineras i samband med att personalen sätter på eller tar 
av sig andnings-/munskydd. 

Patienter med misstänkt influensa bör vårdas på enkelrum med stängd 



 

 

 

dörr. Samtidigt bör antalet personal som kommer i kontakt med de influen- 
sasjuka begränsas. Om det finns brist på enkelrum kan influensapatienter 
kohortvårdas, dvs. fler patienter med verifierad influensa av samma typ 
(förutsätter resurser för snabb typning)   vårdas på samma rum. 

. När en patient kan betraktas som smittfri och samvårdas med mottagliga 
individer är beroende av kvarstående luftvägssymtom, ålder och eventuell 
grundsjukdom. Vid tveksamhet kan man göra ny provtagning för 
virusdiagnostik. En individuell bedömning med hänsyn tagen till 
medpatientens grundsjukdom, vaccination och möjlig profylaktisk antiviral 
behandling bör göras. 

 

Skydd mot luftburen smitta 
Vid en experimentell test av olika munskydds [ev klassifikation?] 

skyddseffekt mot influensaaerosol kunde levande virus påvisas bakom 
samtliga och i genomsnitt var reduktionen av virus 6-faldig. (123 Makison 
Booth)  

I en randomiserad kontrollerad studie under influensasäsongen 2008-2009  
jämfördes skyddseffekten  av kirurgiskt munskydd med andningsskydd N95 
(motsvarar FFP2 NR D enligt SS-EN 149:2001) vid all vård av patienter med 
feber och luftvägssymtom inkluderande intubering och bronkoskopi  hos  
drygt 400 sjuksköterskor. Incidensen av laboratorieverifierad influensa var lika 
mellan grupperna vilket talar för att luftburen smitta hade mindre betydelse 
.(91 Loeb 2009). Ev ytterligare kommentar 

 
I situationer där risken för luftburen smitta är förhöjd kan speciell 

skyddsutrustning komma i fråga. Det gäller till exempel vid 
aerosolprovocerande vårdmoment enligt nedan men också vid pandemisk 
influensa om viruset visat sig orsaka särskilt svår sjukdom och hög dödlighet 
eller vid fågelinfluensa H5N1.  Andningsskydd i form  av  filtrerande  
halvmasker (mask av fibermaterial) av typ FFP3 eller FFP2 (enligt standard 
SS-EN 149:2001) skyddar personalen mot att andas in mycket små droppar 
eller droppkärnor. Hantering av andningsskydd kräver  utbildning och övning 
eftersom felaktig användning och hantering kan öka risken för smitta. 
Skyddet har kapacitet för ett arbetspass på åtta tim-mar, men eftersom 
skyddet ökar andningsmotståndet är det inte rimligt att bära skyddet under en 
så lång tid i ett sträck. FFP-skydd är engångsskydd och ska inte 
återanvändas då man inte kan garantera att den förorenade utsidan inte också 
kontaminerar den rena insidan när användaren tar av skyddet. 

Andningsskydd bör användas vid speciella vårdsituationer av akut influ- 
ensasjuka patienter de fem första dagarna efter insjuknandet, såsom vid 

•  sputumprovtagning, ventrikelsköljning 
•  bronkoskopi 
•  intubation, sugning av luftvägar och extubation 
•  kohortvård av hostande influensapatienter 
•  inhalationsbehandling 
•  ambulanstransport av hostande influensapatient 
 
 
Vårdpersonalen bör uppmärksammas på den ökade risken för hosta och 

aerosolbildning vid vissa medicinska åtgärder bland influensasjuka i ett akut 
sjukdomsskede  såsom 

andningsgymnastik eller blåsning mot andningsmotstånd (”PEP-set”).  



 

 

 

Information om andningsskydd och munskydd vid smittrisk finns på Ar- 
betsmiljöverkets webbsida, www.av.se. 

 
 

Skydd mot smitta via konjunktiva 
Ögonsymtom i form av konjunktivit tillhör de mera ovanliga symtomen vid 

influensa hos människor men har beskrivits framför allt hos barn (Paisley 
1978, Maltezou 2003, Mansour  et al 2012). Humana influensastammar 

replikerar i cellkulturer från konjunktiva (Rosztoczy 1975). Provmaterial för 
viruspåvisning har i allmänhet inte tagits från konjunktivalt sekret varken i 
experimentella eller i kliniska studier. 

Fågelinfluensa av typ H7N7 har i utbrott gett huvudsakligen konjunktiva- la 
symtom och höga halter av virus har påvisats i prov från konjunktiva 
(Fouchier 2004, Koopmans 2004). 

Influensavirus verkar ha en uttalad receptorspecificitet. I människans kon- 
junktiva finns övervägande receptorer för fågelinfluensa och andra virus 
som har okulära manifestationer medan luftvägsepitelceller bär receptorer 
för human influensa (Olofsson 2005). 

Det går inte att utesluta att mänsklig influensa smittar via konjunktiva. 
Den viktigaste smittvägen är då sannolikt kontaktsmitta även om droppsmitta 
inte kan uteslutas, speciellt om ögat utsätts för en hög smittdos via regelrätt 
stänk i öga. 

Vårdpersonal bör i synnerhet skydda ögonen om den nya influensastam- 
men verkar ha samband med fågelinfluensa. 

Om vårdpersonalen följer de basala hygienrutinerna med alkoholbaserad 
handdesinfektion utgör det ett skydd mot kontaktsmitta via konjunktiva. 

Vårdpersonalen bör alltid använda skydd i form av visir eller skyddsglas- 
ögon vid åtgärder som medför hög risk för aerosol såsom sugning av luftvä- 
gar, bronkoskopi, intubation eller inhalationsbehandling.( 
http://www.vardhandboken.se/Texter/Sugning-av-luftvagar/Forberedelser/ 

Vårdpersonalen ska även använda skydd i form av visir eller skyddsglas- 
ögon vid all närkontakt (inom en meter) med patienter med säker eller miss- 
tänkt influensa av en ny högpatogen stam (AFS 2012:07). 

http://www.av.se/
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