
 

   

 

      Viktiga telefonnummer och mer information 

 Svar på vanliga frågor på www.folkhalsomyndigheten.se/covid-
19 

 Du kan även ringa 113 13 för allmänna frågor om covid-19 

 Om du inte klarar dig med egenvård i hemmet ska du ringa 
telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning 

 Vid livshotande tillstånd ring 112 

  

Patientinformation vid luftvägssymtom 

när covid-19 är vanligt förekommande 
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Råd vid luftvägsinfektion 

Sedan december 2019 sprids ett nytt coronavirus i världen. 
Sjukdomen som viruset orsakar har fått namnet covid-19. 
Symtomen av denna infektion kan likna andra virusinfektioner 
som ger symtom i luftvägarna, det vill säga i näsa, hals och 
lungor, och det kan därför vara svårt att veta vilket virus man 
är sjuk av. Även vid allergi kan man ha liknande symtom, t ex 
snuva och hosta. Skillnaden med covid-19 och t ex influensa 
är att ingen i befolkningen har varit utsatt för smittan tidigare 
och därför kommer många fler bli sjuka samtidigt. 

Eftersom det inte är möjligt att testa alla med symtom från 
luftvägarna, gäller samma råd för alla oavsett orsak 
avseende att minska smittspridning. 

Vid en infektion med covid-19 blir de flesta lindrigt sjuka med 
hosta och feber som går över av sig själv. Vissa får endast lite 
symtom från näsan men en del blir allvarligt sjuka med 
andningssvårigheter och lunginflammation. Symtomen 
kommer vanligtvis cirka fem dagar efter att man blivit smittad, 
men det kan variera mellan 2 och 14 dagar innan man blir 
sjuk. 

Viruset överförs, liksom vid många andra virusinfektioner, 
genom nära kontakt med en sjuk person eller när denna 
hostar eller nyser, så kallad droppsmitta. 

 

Covid-19 kan ge en allmän sjukdomskänsla med ett eller 
flera av följande symtom: 

 hosta 

 feber 

 andningsbesvär 
 snuva 

 

  

  

 

 halsont 
 huvudvärk 
 muskel- och ledvärk 
 illamående 

 
Om man är äldre, framför allt över 80 år, är det större risk 
att få en allvarligare sjukdom med andningsbesvär och 
lunginflammation. 
 

Risken ökar om man dessutom har en underliggande kronisk 
hjärt- eller lungsjukdom, diabetes eller högt blodtryck. Man 
ska även vara försiktig om man använder medicin som 
påverkar immunförsvaret. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egenvårdsråd vid luftvägsinfektion. Symtomen kan lindras 
genom att vila, dricka för att lindra hostan eller att använda 
receptfria febernedsättande läkemedel vid behov. 

 

 

Sju enkla råd för att skydda dig och andra: 
 

1. Stanna hemma om du är sjuk eller känner 
lindriga symtom som halsont, hosta eller snuva. 
Stanna hemma minst 48 timmar efter att du blivit 
frisk. 

2. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i 
minst 30 sekunder. 

3. Använd handsprit när möjlighet till handtvätt inte 
finns. 

4. Undvik nära kontakt med sjuka människor. 
5. Undvik att röra vid ögon, näsa eller mun. 
6. Hosta och nys i armvecket eller i en 

pappersnäsduk. 
7. Tänk på att inte besöka äldre om du är sjuk eller 

har sjukdomssymtom. 
 

https://www.1177.se/Dalarna/behandling--hjalpmedel/behandling-med-lakemedel/lakemedel-utifran-diagnos/receptfria-lakemedel-vid-tillfallig-smarta---vad-ska-jag-valja/

