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Orsaken till sjukdom: Ett RNA virus

- Influensavirus, en vanlig orsak 
till luftvägsinfektioner hos 
däggdjur (inklusive människan) 
och hos fåglar

- Ger allvarligare infektion är 
förkylningsvirus (rhinovirus och 
parainfluensavirus)



Historia: Kända stora epidemier

Namn på

pandemi
År Antal döda % döda Subtyp

1889-1890 Ryska

snuvan
1889–1890 1 milj 0,15%

H3N8

eller H2N2

1918 Spanska

snuvan
1918–1920 20 to 100 milj 2% H1N1

Asiaten 1957–1958 1 to 1,5 milj 0,13% H2N2

Hongkong 1968–1969 0,75 to 1 milj <0,1% H3N2

Ryska influensan 1977–1978 - - H1N1

2009 

“Svininfluensan”
2009–2010

105 700-395 

600
0,03% H1N1



Det provisoriska ”Spanska 
Sjukhuset” i Östersund 
1918, i Gamla läroverkets 
gymnastiksal.
38 000 dog i Sverige.

I Arjeplog skrev diakonen Arvid 
Svanberg ”Elva personer ligga 

ärinne i sängar och på golvet. En 
orerar i vildaste yrsel, en annan 

åller på att förblöda av näsblod, en 
tredje kräktes – smuts, stank och 
oreda omgiver dem alla. Hustrun i 

ården, även hon sjuk, skulle gå upp 
och hjälpa mig, men svimmade och 

ll på golvet.”



Korta fakta om 1918 års epidemi, det är 
detta som man fruktar ska hända igen
• 2-20 % av alla smittade dog, normalt <0,1 %

• De flesta som blev svårt sjuka och dog var unga, 20-40 år gamla

• 25 miljoner människor dog de första 25 veckorna, jämför med HIV-
epidemin som dödade 25 miljoner på 25 år

• Troligen samverkade dödlighet med samhällsfaktorer, det var 
krigstider. Spridning gick snabbt i soldatförläggningar. Transporter på
fartyg där många smittades. Men vi reser extremt mycket idag…





Hur influensa infekterar och sprids vidare

- Influensavirus binder till 
molekyler på ytan av
slemhinneceller i 
luftvägarna



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













Symptom och diagnos



Symptom och diagnos

Nasofarynxprov tas under de första 4 dagarna med symptom



Sjukdomsfakta – Influensa (1)

- Orsakas av influensa A eller B 
virus 

- Kan vara mild eller allvarlig

- Symptom varar ofta 2-7 dagar, 
ibland längre särskilt hos äldre

- Hosta och trötthet kan kvarstå flera
veckor



Sjukdomsfakta – Influensa (2)

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

- Smittsamhet kan vara längre hos
barn och gamla med nedsatt
immunsvar



Vem har störst risk för allvarlig sjukdom?



Förebygga och behandla

Två sätt att förbygga fall av influensa

- Vaccination

- Förhindra spridning, vårdhygieniska åtgärder



Vaccination - mest effektiva sättet att 
förebygga influensa

-Skyddande antikroppar mot influensa 
bildas 14 dagar efter vaccinationen

-Skyddar oberoende av ålder

- Skyddseffekt är oftast 50-60 %

- Sämre skyddseffekt när man valt ”fel 
vaccinstammar” i vaccintillverkningen

- Måste upprepas årligen för att 
antikropparna minskar och nya virus 
börjar cirkulera



Vem ska vaccineras?



Sammanfattning om vaccin mot 
säsongsinfluensa

- Ett säkert vaccin som tolereras väl

- Det orsakar inte influensa

- 2009 användes en ny typ av vaccin som i 
Sverige kunnat knytas till 150 fall av 
sömnsjuka. Frekvens <<1/10000 så det 
upptäcktes inte i prövningar innan

Detta vaccin har inte använts sen



Vårdpersonal och influensavaccinering

I Sverige är vi försiktiga med att påverka anställda. Jämför med Kanada:

Transmission of influenza between infected HCWs and their vulnerable patients results in 
significant morbidity and mortality…HCWs should consider annual influenza immunization 
included in their responsibility to provide the highest standard of care. 

In the absence of contraindications, refusal of HCWs to be immunized against influenza implies 
failure in their duty of care to patients.”

Skrivet av deras nationella expertgrupp på vacciner, NACI



Hur kommer det sig att jag inte känner 
mig bra efter vaccination?

Vanliga reaktioner på vaccinet hos vuxna:

• Ömhet och svullnad på injektionsstället (2 dagar)

• Förekommer låggradig feber och värk i kroppen 1-2 dagar

• Allvarliga biverkningar är extremt ovanliga

De vanliga reaktionerna är väldigt mycket mildare än att ha 
influensa!



Förebygga och behandla

• Läkemedel, neuraminidashämmare
• Tamiflu (oseltamivir)

• Relenza (zanamivir)

• Ska ges inom 48 timmar efter symptom

• Minskar sjukdomstid 1-2 dagar

• Fungerar även som profylax









Handhygien spelar en 
mycket viktig roll!!!



Handhygien med 
handdesinfektions-
medel



Vad kan man säga till patienten?

Tvätta händerna ofta och noggrant, speciellt om du hostar och nyser.

Använd gärna handsprit

Hosta eller nys i armvecket, eller i en pappersnäsduk som du slänger i 
en soppåse.



Hosta och nysning kan nå en dryg 
meter…



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, 

tank på handhygienen när du byter!

+



Andningsskydd, FFP3 vid influensa?

Observera att handhygien är minst 
lika viktigt även när man har FFP3

Vid vissa riskmoment bronkoskopi, 
nasofarynxsug, inducerat sputum, 
intubation och extubation

Behövs inte vid vanlig 
inhalationsbehandling med 
nebulisator



Personlig skyddsutrustning

• Ska vara lättillgänglig

• Felaktig användning av skyddsutrustning kan ÖKA smittrisk, och 
överanvändning riskerar att den tar slut 

• Skyddsutrustning används både för patientens och personalens skull

• Arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla skyddsutrustning









Rumsplacering och isolering

• Enkelrum i första hand (stängd dörr)
• Om delat rum ska det vara med andra

som har verifierad influensa

• Skärmar mellan sängar eftersträvas

• Akut sjuka ska vara på sitt rum med 
stängd dörr

• I 5 dygn efter symptomdebut



• Använd engångsmaterial när det är möjligt

• Använd flergångsutrustning personbundet

• Om utrustning delas mellan patienter måste den 
rengöras och desinfekteras

• Följ tillverkares instruktioner för rengöring och
desinfektion

Hantering av utrustning



Rengöring och desinfektion

Daglig städning är viktigt

Punktdesinfektera vid mindre spill 
av kroppsvätska

Desinfektera patientnära ytor
med alkoholbaserat
ytdesinfektionsmedel med tensid



• Vaccinera dig - du skyddar dig själv och andra!

• Följ alltid basala hygienregler och lägg till 
skyddsutrustning när det behövs!

• Stanna hemma från jobbet när du själv är sjuk!

In Summary…





Vinterkräksjuka

Andreas Winroth, Hygienläkare 171010



Norwalk – Ohio 1968

50% av studenterna på en skola insjuknar 

• Illamående (98%)

• Kräkning (92%)

• Diarré (38%)

• Låggradig feber (34%)

• Inom 48 timmar insjuknar 32% av familjekontakter



Vad orsakade magsjukan?
Ingen bakterie kunde identifieras?

Vidare utredning!

Material från filtrerade rektalsvabbar från de sjuka gavs till 
friska manliga fångar

2/3 fångar insjuknar inom 48 timmar



1972 lyckas Kapikain identifiera ”the Norwalk agent” med hjälp av 
elektronmikroskopi.









CALICIVIRUS

Vesivirus Lagovirus Norovirus (90%) Sapovirus (10%)

GI 
GII GIV

Nebovirus



Källa:Folkhälsomyndigheten



Källa: Folkhälsomyndigheten











SYMTOM

• Abrupt debut av sjukdom. Vanligtvis utan föregående sjukdomskänsla.

• Sjukdomsduration 12-72 timmar.

• Häftiga kräkningar (60-90%),

illamående, diarré (80-100%),      buksmärta (70-80%), låggradig feber.



• Drabbar äldre hårdare

• Barn < 2 år kan bli sjukare och under längre tid än äldre barn

• Immunsupprimerade kan bli sjukare längre och svårare under längre 
tid - kvarstående utsöndring i faeces under lång tid



Smittspridning

Fekal-oral smitta 

Virusutsöndring föregår symtom hos upp till 
30%

Virusutsöndring störst 1-3 dagar efter 
symtomsdebut



µl 
fecallösning

Smittspridning via kontaminerade ytor/föremål.

cleaning and disinfection in reducing the spread of norovirus contamination via environmental surfaces.









Indirekt kontaktsmitta vanligaste 

smittvägen i vården 

HÄNDER eller MILJÖ!

Mekanisk rengöring av händerna med tvål och vatten.

Mekanisk rengöring även vid städning.

Bryta smittvägen patient-patient





Smitta via mat

• 1) vid produktion

• 2) vid hantering

• Frukt, grönsaker, skaldjur äts ofta kalla och kan kontamineras av vatten 
eller vid tillagningen. 



Smittspridning via kontaminerade matvaror/drycker.

1. En anställd kontaminerade 76 liter is som distribuerades till 
olika restauranger och resulterade i 3000 norovirusinfektioner
på 4 dagar (Ann Intern Med 1984; 100:519-21)

2. I början av 2004 insjuknade 35 personer av 40 på ett 
barndop efter att ha ätit hemmagjord tårta med djupfrysta 
hallon. Faecesprov från ett sekundärfall var positivt för 
norovirus.

Källa: smittskyddsinstitutet








