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Handlingsplan för fågelinfluensa 
Handläggning av patienter med misstänkt fågelinfluensa inom Stockholms läns landsting. 

1. Smittvägar 
Ej helt definierade. Fågelkontakt i område där fågelinfluensa rapporterats. Fågelmarknader 
har pekats ut som riskfaktor, varför information till resenärer att undvika marknader angivits 
som en viktig förebyggande åtgärd. Troligen droppsmitta och direkt eller indirekt 
kontaktsmitta med infekterade tamfåglar eller deras omgivning. Olika typer av fågelinfluensa 
har olika patogenicitet för tamfåglar. Medan H5N1 ofta leder till att fåglarna dör tycks H7N9 
orsaka bärarskap men inte sjukdom.  
 
Smitta mellan människor kan inte helt uteslutas men är, om det förekommer, mycket 
ovanligt.  

2. Klinisk bild 
Inkubationstid: 1-10 dagar, median 6 dagar. Allvarlig luftvägsinfektion med snabb 
försämring och hög dödlighet (ca 20 % bland hittills rapporterade fall). Influensa-liknande 
symtom men ibland även diarré. ARDS, njursvikt/ multiorgansvikt. 

3. Falldefinitioner 
Möjligt fall: 
Influensaliknande sjukdom (feber>38 grader + tecken på allvarlig/nedre luftvägsinfektion) 
 
samt  

a) Insjuknar inom 10 dagar från vistelse i område där fågelinfluensa rapporterats  
 
Eller  

b) Kontakt med humant fall: nära kontakt inom 10 dagar med misstänkt eller 
laboratorieverifierat fall 

 
Eller 

c) Laboratoriekontakt: Har vid arbete på laboratorium haft möjlig kontakt med 
fågelinfluensavirus 

Säkert fall: 
Laboratoriekonfirmerat.  

4. Initial patientkontakt  
Om personen kontaktar vården via telefon: 
Hänvisa personen till infektionskliniken, Karolinska Huddinge (gäller även barn <18 år). 
Personen ska inte gå in på akutmottagningen, utan ringa till infektions-disken för vidare 
instruktion. 
 
Förvarna bakjouren på infektionskliniken. 

Om personen söker på vårdcentral/närakut/ akutmottagning utan 
infektionsakut: 
Undersöks på enkelrum utan att passera/vistas i väntrum. Vårdpersonal använder 
skyddsutrustning enligt punkt 5. Om skyddsrock inte finns tillgänglig används plastförkläde. 
Om andningsskydd FFP3 inte finns tillgängligt används kirurgiskt munskydd. Patient förses 
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med engångsnäsduk och uppmanas att täcka mun och näsa med näsduk vid hosta eller 
nysning.  
 
Kontakt med bakjouren på infektionskliniken Karolinska, Huddinge för beslut om vidare 
omhändertagande 

5. Skyddsutrustning för vårdpersonal  
• Skyddsrock (t.ex. operationsrock i vätsketätt material eller plastförkläde med lång 

ärm) 
• Andningsskydd FFP3 
• Visir eller skyddsglasögon 
• Handskar 

Skyddsutrustning tas av i följande ordning: handskar, skyddsrock, desinficera händerna, 
visir/skyddsglasögon, andningsskydd, desinficera händerna 

6. Patienttransport  
Håll nere antalet omgivningskontakter. Allmänna kommunikationsmedel bör undvikas. 
Opåverkad patient kan resa i egen bil. 

Ambulans 
Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas. Stäng luckan mellan förarhytt och vårdutrymme. 
Patient förses med engångsnäsduk och uppmanas att täcka mun och näsa med näsduk vid 
hosta eller nysning.  
 
Ambulanspersonal i vårdutrymmet använder skyddsutrustning enligt punkt 5.  

7. Handläggning på infektionsklinik 
Infektionsjourens kliniska bedömning avgör om patienten behöver läggas in eller inte.  

Vårdhygien  
Undersöks på enkelrum utan att passera väntrum. Vårdpersonal använder skyddsutrustning 
enligt punkt 5 
Vård på isoleringsrum med egen toalett och sluss, om möjligt med negativt tryck. 
Undersökningar (röntgen m.m.) på rummet. Begränsa antalet kontakter. Försiktighet med 
åtgärder som medför aerosolbildning.  
Besökare: ska använda samma skyddsutrustning som personal (enligt punkt 5).  
Punktdesinfektera ytor och föremål med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel.  

Provtagning  
Kontakta lokalt viruslaboratorium och Folkhälsomyndigheten (tel 010-205 20 00) för att 
rådgöra kring diagnostik och transport av prover. 
 
I första hand tas nasopharynxaspirat som skickas till Folkhälsomyndigheten för analys. 
Diagnostiska prover för både H5N1 och H7N9 skickas enligt UN3373, d.v.s. som vanliga 
diagnostiska prover.  
Ytterligare ett nasopharynxaspirat kan skickas till lokalt viruslab för differentialdiagnostik. 
Ange misstanke om fågelinfluensa i remissen och att separat prov har skickats till 
Folkhälsomyndigheten.  
På svårt sjuk patient tas även BAL, blod i EDTA-rör, fecesprov och ev. ytterligare prover för 
diagnostik på Folkhälsomyndigheten.  
Proverna märks med särskild etikett ”Luftsmitta". 
 
Se även Folkhälsomyndighetens hemsida och ”packa provet rätt”(för länkar se punkt 8).  
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Läkemedelsbehandling  
Neuraminidashämmare, i första hand oseltamivir, startas omgående. Ge även om >48 h 
sedan insjuknande.  
Oseltamivirdos 75 mg x2 i 5 dagar. För dosering till barn och personer med nedsatt 
njurfunktion, se FASS. Längre behandlingstid (-10 dagar) kan övervägas hos svårt sjuka eller 
immunsupprimerade patienter. Oseltamivir kan ges peroralt eller enteralt men finns inte 
längre i intravenös beredning.  
Patienter som inte kan absorbera oseltamivir ges zanamivir intravenöst (licenspreparat). 
Inhalerat zanamivir rekommenderas inte p.g.a. osäkert upptag hos svårt sjuka patienter. 
Amantadin och rimamantadin fungerar inte p.g.a. resistens. 
Obs, enstaka fall av oseltamivirresistens under behandling av H7N9 har rapporterats. (Hu Y, 
Lancet 2013;381:2273-9). Även oseltamivir-resistenta H5N1 har rapporterats.  

Smittskydd 
Rapportera misstänkt fall till smittskyddsläkare omgående, senast samma dag. Informera 
vårdhygien.  
Smittspårning: behandlande läkare listar hushållskontakter andra nära kontakter, och 
personal som kommit i kontakt med patient, samt informerar om symtom. 
Kontakter ska kontakta infektionsbakjouren direkt om de får symtom inom 10 dagar.  
Profylaktisk behandling med oseltamivir rekommenderas inte rutinmässigt (enligt WHO 
140117).  
Om patienten inte bedöms behöva inläggning rekommenderas denne att minimera sina 
kontakter, d.v.s. isolera sig i hemmet så långt möjligt tills negativ analysresultat inkommit 
alternativt smittsamhetsperioden bedöms vara över.  

8. Länkar 
För uppdaterad epidemiologisk information, se WHO och ECDC: 
www.who.int/influenza/human_animal_interface/influenza_h7n9/en/index.html 
www.ecdc.europa.eu  
 
För ytterligare råd kring handläggning, se PHE och CDC: 
www.hpa.org.uk/Topics/InfectiousDiseases/InfectionsAZ/AvianInfluenza/Guidelines/influa
AvianInfluenzaGuidanceandAlgorithms/ 
www.cdc.gov/flu/avianflu/h7n9-infection-control.htm 
www.cdc.gov/flu/avianflu/h7n9-antiviral-treatment.htm 
 
För diagnostik och provhantering, Folkhälsomyndigheten:  
www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/laboratorieanalyser/pcr/fagelinfluensa-
virus-pandemiskt-influensa-virus/ 
www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/laboratorieanalyser/information-for-
bestallare  

9. Kontaktuppgifter  
Infektionskliniken, Karolinska, Huddinge – 08-585 800 00 vx 

Vårdhygien – www.vardgivarguiden.se/vardhygien 

Smittskydd Stockholm nås alltid via 08-737 39 00. Under jourtid är numret kopplat via 
Karolinska Solnas växel. www.smittskyddstockholm.se 

Folkhälsomyndigheten - 010-205 20 00 
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