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Korta fakta om influensa 

 

Influensa är en infektion som du får av virus. Influensavirus 
kommer till Sverige varje år – oftast under vinterhalvåret. 
Antibiotika hjälper inte mot virus och influensa. 

Riskgrupper 

Du som tillhör en riskgrupp rekommenderas att vaccinera dig: 

 Du är 65 år eller äldre. 

 Du har en hjärtsjukdom. 

 Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma. 

 Du har diabetes typ 1 eller typ 2. 

 Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av  

en sjukdom eller en behandling. 

 Du har kronisk leversvikt eller njursvikt. 

 Du är kraftigt överviktig. 

 Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar and-

ningen. 

 Du har flerfunktionshinder. 

 Du är gravid - från graviditetsvecka 16.  

 

Symtom på influensa 

När du får influensa är det vanligt att plötsligt få hög feber, huvud-

värk, muskelvärk, halsont, hosta och röda ömmande ögon. Febern kan 

ligga över 39 grader och kvarstå i tre till fem dagar. 

 

Barn kan ha andra symtom 

Barn som är yngre än två år kan ha diarré, illamående, kräkning-

ar och magont som vanliga symtom på influensa. 

 

Du kan vara trött i flera veckor 

Efter fem till sju dagar är den svåraste delen av influensan oftast över, 

men det är vanligt att du är trött i ett par veckor efteråt. 

                              
När och var ska jag söka vård? 

De allra flesta som har influensa behöver inte söka vård. Besvären 

brukar gå över av sig själv, men kontakta din hälsocentral eller jour-

central om: 

 Febern är kvar efter fyra-fem dygn. 

 Febern har gått ner efter några dygn men åter plötsligt stiger. 

 Du tillhör en riskgrupp och får symtom på influensa. Det gäller 

även om du är vaccinerad. 
 

 
 

 

https://www.1177.se/Norrbotten/Fakta-och-rad/Sjukdomar/KOL---kroniskt-obstruktiv-lungsjukdom/
https://www.1177.se/Norrbotten/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Astma/
https://www.1177.se/Norrbotten/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Diabetes-typ-1/
https://www.1177.se/Norrbotten/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Diabetes-typ-2/
https://www.1177.se/Norrbotten/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Njursvikt/
https://www.1177.se/Norrbotten/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Diarre-hos-barn/
https://www.1177.se/Norrbotten/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Krakningar-hos-barn-over-ett-ar/
https://www.1177.se/Norrbotten/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Krakningar-hos-barn-over-ett-ar/
https://www.1177.se/Norrbotten/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Ont-i-magen-hos-barn/
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Så smittar influensa 
Influensaviruset smittar ofta genom luften eller genom att du tar i 

hand med någon som har viruset på sina händer. Tiden från det att  

du har blivit smittad tills du blir sjuk är kort. Det tar mellan en till  

tre dagar. 

 
Du kan bli smittad igen 
Influensaviruset kommer i en ny form nästan varje år. Därför finns det 

alltid en risk att du kan bli smittad igen även om du haft influensa eller 

har vaccinerat dig tidigare år. 
 

Du smittar så länge du känner dig sjuk 

Influensa smittar redan innan du känner dig sjuk. Du kan alltså smitta 

andra utan att veta om det. Du smittar som mest när du känner dig 

som sjukast, men du kan smitta så länge som du känner dig sjuk. 

 

Om du får influensa - det här kan du göra själv 
 

Vila mycket  

Det är viktigt att du lyssnar på kroppen och inte anstränger dig för 

mycket. Du behöver vila, men det bra om du är uppe och rör på dig då 

och då. Att vara ute en stund och få frisk luft är bra för slemhinnorna i 

luftvägarna. 
 

Drick vätska 

Kroppen förlorar mycket vätska när du är sjuk i influensa. Det är extra 

viktigt att tänka på vätskeintaget så du inte får vätskebrist. 

 

Läkemedel mot smärta och feber 

Vuxna kan ta smärtstillande och febernedsättande läkemedel som in-

nehåller paracetamol – t ex Alvedon, eller ibuprofen – t ex Ibumetin. 

Läkemedlen kan köpas receptfritt. 

Till barn som är sex månader och äldre kan du ge receptfria feberned-

sättande och smärtlindrande läkemedel med paracetamol. Du ska alltid 

kontakta en läkare eller sjuksköterska innan du ger ett barn under sex 

månader läkemedel. 

 

Vill du veta mer så läs på 1177.se 
 

                              

 

https://www.1177.se/Norrbotten/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Uttorkning/
https://www.1177.se/Norrbotten/Fakta-och-rad/Rad-om-lakemedel/Receptfria-lakemedel-vid-tillfallig-smarta/
https://www.1177.se/Norrbotten/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Feber-hos-barn/
https://www.1177.se/Norrbotten/?ar=True

