
  Lathund - patient med luftvägssymtom 
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o Följ basala hygienrutiner! 
o Misstänk alltid smittsam luftvägsinfektion vid luftvägssymtom och/eller feber utan annan uppenbar orsak. 
o Patient med misstanke om smittsam sjukdom ska inte vistas i väntrum och inte vänta/vårdas i korridor.  
o För detaljer avseende influensabehandling: Behandlingsrekommendation influensa (lakemedelsverket.se) 

 

 Skydds-
utrustning 

Placering och 
övriga rutiner 

Övrigt  

Misstänkt luftvägsviros  

(i väntan på provsvar) 

Andningsskydd FFP2 + 
visir/skyddsglasögon 

Enkelrum med egen toalett 
och stängd dörr. Följ 
vårdhygieniska riktlinjer för 
covid-19 

 

Covid-19: 
Från symtomdebut till smittfrihet: i 
normalfallet 7 dgr. För IVA-vårdade och 
immunsupprimerade individuell bedömning 
men minst 14 dgr. Se tabell: Covid -19 
Läkarinformation 

Andningsskydd FFP2 + 
visir/skyddsglasögon 

Enkelrum med egen toalett 
och stängd dörr. Följ 
vårdhygieniska riktlinjer för 
covid-19 

Patient med pågående smittsam Sars-Cov-2 ska vårdas på 
enkelrum, alternativt dela rum med patient med samma virus.  

 

Influensa 
Från symtomdebut till smittfrihet (tumregel: 
smittsamhet föreligger så länge patienten har 
feber)  

Munskydd II/IIR + 
visir/skyddsglasögon 

Enkelrum med stängd dörr 
och om möjligt egen toalett. 
Följ vårdhygieniska riktlinjer 
för influensa 

Patient med pågående smittsam Influensa A och B ska vårdas på 
enkelrum, alternativt dela rum med patient med samma virus.  
Behandling och profylax mot influensa: 
Ge behandling till patient i riskgrupp och till patient i slutenvård 
oavsett riskgruppstillhörighet. Smittskydd Örebro, behandling 
influensa. 

RS-virus 
Från symtomdebut till smittfrihet (i normal-
fallet 3-8 dagar efter symtomdebut, men 
betydligt längre smittsamhet kan förekomma 
hos små barn och immunsupprimerade) 

Munskydd II/IIR + 
visir/skyddsglasögon 

Enkelrum med stängd dörr 
och om möjligt egen toalett. 

Patient med pågående smittsam RSV ska vårdas på enkelrum, 
alternativt dela rum med patient med samma virus.  

Övriga luftvägsvirus (Adeno-virus, övriga 
Coronavirus, Parainfluenzavirus, Rhinovirus, 
Enterovirus, Metapneumovirus)  
Vid negativt svar på utvidgad luftvägspanel 
men kvarstående misstanke om luftvägsviros 

Munskydd II/IIR + 
visir/skyddsglasögon 

Om möjligt enkelrum med 
stängd dörr. 

Om möjlighet till enkelrum inte finns kan patienten dela rum. 
Viktigt med en klinisk bedömning. Patient med ökad 
infektionskänslighet, tex hematologisk sjukdom, onkologisk 
sjukdom med behandling eller annan uttalad immunsuppression 
(tex transplanterade) ska inte dela rum med patient med 
luftvägssymtom.  

 

https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/sok-behandlingsrekommendationer/behandling-och-profylax-vid-influensa-behandlingsrekommendation
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/vardhygien/vardhygieniska-riktlinjer-oppenslutenvard/?E-83363=83363&accordion-block-83363
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/vardhygien/vardhygieniska-riktlinjer-oppenslutenvard/?E-83363=83363&accordion-block-83363
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/vardhygien/vardhygieniska-riktlinjer-oppenslutenvard/?E-83363=83363&accordion-block-83363
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/vardhygien/vardhygieniska-riktlinjer-oppenslutenvard/?E-83363=83363&accordion-block-83363
https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/smittskyddsblad/
https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/smittskyddsblad/
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/vardhygien/vardhygieniska-riktlinjer-oppenslutenvard/?E-83363=83363&accordion-block-83363
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/vardhygien/vardhygieniska-riktlinjer-oppenslutenvard/?E-83363=83363&accordion-block-83363
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/vardhygien/vardhygieniska-riktlinjer-oppenslutenvard/?E-83363=83363&accordion-block-83363
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/vardhygien/vardhygieniska-riktlinjer-oppenslutenvard/?E-83363=83363&accordion-block-83363
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/vardhygien/vardhygieniska-riktlinjer-oppenslutenvard/?E-36635=36635&accordion-block-83363
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/vardhygien/vardhygieniska-riktlinjer-oppenslutenvard/?E-36635=36635&accordion-block-83363
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/vardhygien/vardhygieniska-riktlinjer-oppenslutenvard/?E-36635=36635&accordion-block-83363
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/smittskydd/vaccinationer/influensavaccin/?E-18857=18857#accordion-block-18857
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/smittskydd/vaccinationer/influensavaccin/?E-18857=18857#accordion-block-18857
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/smittskydd/vaccinationer/influensavaccin/?E-18857=18857#accordion-block-18857

