
 

Lathund behandling av influensa vuxenakuten1 
 

 

Rubrik 
Lathund behandling av 

influensa vuxenakuten 

 
Författare 

Karlsson Ulf J 

Gäller för (enhet)  

Region Skåne 

Dokumenttyp 
Instruktion 
 
Faktaägare 
Josephson Maria 

 
Utskrivet dokument gäller inte som original! 

Gäller from 
2019-10-15 

Giltigt t o m 
2020-10-15 Sida: 

 1 (1) 

 

Version: 
1 

 

Profylax och behandling av influensa med oseltamivir (Tamiflu) hos vuxna. 

Rekommendation från Regional influensagrupp 2019/2020 
 

Patienter som INTE läggs in på sjukhus 
- Behandla medicinska riskgrupper* som har varit sjuka < 3 dagar  

- Behandla gravt immunsupprimerade patienter oavsett sjukdomsduration 

 

Patienter som läggs in på sjukhus 
- Behandla patienter som har varit sjuka ≤ 5 dagar  

- Behandla mycket svårt influensasjuka och gravt immunsupprimerade patienter oavsett 

sjukdomsduration. Kontakta infektionsläkare för optimering av antiviral behandling 

 

Antiviral behandling  
- Tamiflu® 75 mg 1 x 2 i 5 dagar i normalfallet 

- Dosjustering vid sänkt njurfunktion, se FASS 

- Vid behandling av gravida se LMVs rekommendationer 

 

Antiviral profylax   
- Överväg profylax till exponerade anhöriga som är gravt immunsupprimerade 

- Medpatienter till patient som insjuknar på sjukhus 
- När influensa konstaterats hos patient med hemvist på särskilt boende ska boendet 

meddelas så att smittskyddspreventiva åtgärder (inklusive profylax) kan föranstaltas 

- Tamiflu® 75 mg 1x1 i 7-10 dagar (vid sänkt njurfunktion, se FASS). Vid enstaka 

exposition räcker 5 dagar. Vid större utbrott i slutenvård eller på särskilda boenden 

kan >10 dagar bli aktuellt. 
 
*
Följande patienter med följande riskfaktorer löper ökad risk att bli allvarligt sjuka av influensa  

 > 65 års. 

 Kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom. 

 Diabetes mellitus 

 Gravt nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom eller medicinering). 

 Kronisk lever- eller njursvikt 

 Astma 

 Extrem fetma (störst risk vid BMI > 40) eller  

 Neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen 

 Gravida kvinnor (även 2 veckor post partum). 

 

 

För mer information länk till Läkemedelsverkets Behandlingsrekommendationer influensa: 

https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-

sjukvard/behandlingsrekommendationer/111017_Rek_influensa_webb_bokm%c3%a4rken.pdf 

https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/111017_Rek_influensa_webb_bokm%c3%a4rken.pdf
https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/111017_Rek_influensa_webb_bokm%c3%a4rken.pdf

