
 
   1(2) 

  

 Dokumentnamn: Checklista Influensautbrott   

 Revisionsnr: 1  
 

 Utskriftsdatum: 2020-01-15 
Postadress   Telefon 026-15 51 52  Besöksadress  
Region Gävleborg  Telefon 026-15 51 65  Ingång 31 Gävle sjukhus  

Telefon 026-15 01 80  Gävle sjukhus 801 87 Gävle   
Telefon 026-15 53 58   

 
Webb: www.regiongavleborg.se/vardhygien 
  

Checklista Influensautbrott 
Vid misstanke fall av influensa i vård och omsorgen ska sjuksköterska och 
enhetschef kontaktas. 
 

Symtom misstänkt influensa  
Mer än 38 graders feber och influensaliknande symtom (två eller fler av 
följande: hosta, ont i halsen, snuva, muskel/ledvärk, huvudvärk) samt frånvaro 
av annan känd orsak till symtomen.  
eller  
Lunginflammation (allvarlig nedre luftvägsinfektion) utan annan uppenbar 
förklaring. 

Verifierat fall via positivt provsvar från laboratorium.  

 

Sjuksköterskan ansvarar för att  

• informera ansvarig läkare om misstänkt influensa samt ställningstagande till 
handläggning.  

• prover ska tas på den som är sjuk. Se till att boendet är extra svarsmottagare. 
Provtagningsanvisningar finns på samverkans webben, 
https://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/halsa-vard-och-
tandvard/diagnostik/laboratoriemedicin/provtagningsanvisningar/ 

• prover ska lämnas till lab snarast för analys. Be kollega om hjälp om prov 
måste köras in till lab. 
https://meetings.lg.se/pdfFile/pdfFile.aspx?objectID=d8DWNdVNDNee33EI
QoVQtg%3d%3d   

• om brukaren behöver sjukhusvård, be sjukhuset ta influensaprov och meddela 
er för vidare handläggning av övriga brukare.  

• läkare tar ställningstagande till behandling med Tamiflu. 

Om ni får problem med att ansvarig läkare inte har kunskap om rutin vid 
handläggning av influensa, be den ta kontakt med infektionsbakjour eller 
smittskyddsläkare för konsultation. I sista hand kan ni ta kontakt med 
infektionsbakjour själva. Ta hjälp av MAS för hjälp med kontaktvägar. 

• Informera enhetschef samt omvårdnadspersonalen att brukare med misstänkt 
samt verifierad influensa ska isoleras i sina lägenheter för att minska 
smittspridning. Om brukaren med misstänkt samt verifierad influensa inte kan 
isolera ska läkaren identifiera riskpatienter. Riskpatienterna isoleras för att 
minska risken för smittspridning.  
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• Vätskeresistenta munskydd med visir ska användas hos patienter med 
misstänkt samt verifierad influensa.  

• Upprätta lista på misstänkt samt verifierade brukar med influensa samt ange 
om dessa varit vaccinerade eller inte. Listan skickas sedan till MAS när 
utbrottet är över.  

• Meddela vårdhygien om att ni har ett misstänkt utbrott. 
vardhygien@regiongavleborg.se 

• Informera kväll- och helgsjuksköterskor om att boendet har misstänkt 
influensa, samt ledning. 

 

Enhetschef ansvarar för att 

• personalen ska kunna isolera brukarna i sina lägenheter och vårda dem där. 

• information om skyddsutrustning sprids vidare till personalen. 

• upprätta lista på personal som insjuknat. 

• vid utbrott som involverar två sjuka eller fler på samma avdelning, ska kohort 
vård övervägas.  

• Inför varje influensasäsong ska preventivt arbete pågå om influensa, såsom 
uppmana till vaccin i personalgruppen samt genomgång av handläggning vid 
misstänkt samt verifierad influensa på enheten. 

 

 

Omvårdnadspersonal ansvarar för att 

• Basala hygienrutiner efterföljs 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2015-5-10.pdf  

• följer sjuksköterskas anvisningar. 

• använder skyddsutrustning.   

 
 
 
Frågor besvaras av: Vårdhygien: mail vardhygien@regiongavleborg.se,  
Hemsida: https://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/halsa-vard-och-
tandvard/Vardhygien/Information-for-kommunerna/ alt ansvarig MAS. 
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