
 

 

 

Vårdhygien - RS-virusinfektion 
Gäller även för Capio Lundby Specialistsjukhus, Carlanderska sjukhuset, Habilitering och Hälsa samt 

Sjukhusen i väster och är godkänd av respektive chefläkare. Kan även appliceras i primär-vård och 

kommunal verksamhet i Göteborg och Södra Bohuslän. 

Förändringar sedan föregående version 
Ersätter tidigare version, senast uppdaterad 2020-12-15. Ändring av titeln från RSV-

infektion hos barn till RS-virusinfektion. Rutinen är nu tillämplig på alla patienter 

med RS-virusinfektion, inte endast barn. Information om provtagning har tagits bort 

då det är verksamheternas ansvar att besluta hur prov ska tas. Tillägg med 

information om skyddsutrustning och transport. I övrigt redaktionella ändringar.  

Syfte  
Förhindra spridning av respiratory syncytial virus (RSV) i vård och omsorg. 

Bakgrund 
RS-virus orsakar akut luftvägsinfektion med symptom från lindrig förkylning till 

allvarlig lunginflammation eller bronkiolit. Anhopningar av fall sker ofta vintertid.  

Smittsamhet 

 Inkubationstiden är 2–8 dagar. 

 Överförs huvudsakligen genom droppar av olika storlek, från t.ex. hostning eller 

nysning, till luftvägar eller ögonslemhinna. 

 Kan också överföras genom direkt eller indirekt kontaktsmitta. 

 Smittsamheten är störst i samband med insjuknandet, därefter avtar smittsamheten 

snabbt. 

Riskgrupper 

För prematura barn och barn under två månaders ålder, samt patienter med nedsatt 

immunförsvar eller nedsatt hjärt-lungfunktion utgör en infektion med RS-virus en 

särskilt hög risk. 
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Arbetsbeskrivning 

Patientnära och vårdrelaterat arbete  

 Riktlinje, Grundläggande vårdhygieniska principer gäller. 

 Smittsam patient bör vårdas på eget rum med stängd dörr. Om behov uppstår kan 

samvård med annan patient med samma infektion ske. 

 Vid nära vårdarbete med risk för exponering för kroppsvätskor, t.ex. vid hosta, 

nysningar, använd vätskeavvisande munskydd (IIR) i kombination med 

skyddsglasögon/heltäckande visir. 

 Vid transport instrueras patient i host- och nyshygien och förses med 

engångsnäsdukar och plastpåse för uppsamling. Patient som tolererar munskydd kan 

förses med detta. Informera mottagande enhet. Undvik väntetider. 

 Andningsskydd (FFP2 eller FFP3) i kombination med heltäckande visir används vid 

arbetsmoment med ökad risk för aerosolbildning t ex intubering/extubering, 

trakeotomi, trakeostomivård, BiPAP- och CPAP-behandling, handventilering, 

provtagning från nedre luftvägar och bronkoskopi. Se Instruktion för användning av 

andningsskydd. 

 Patient med nedsatt immunförsvar kan utsöndra virus under en längre period och bör 

därför om möjligt kvarstanna på eget rum under hela den aktuella vårdperioden.  

 Patient ska inte vistas i gemensamma utrymmen, t ex korridor och lekrum. 

Ansvar och uppföljning 
Linjechef ansvarar för att denna rutin är känd och följs av alla medarbetare.  

Medvetet avsteg från denna rutin dokumenteras i patientjournal om avsteg är kopplat 

till patient. Annan orsak till avsteg rapporteras i MedControl PRO eller befintligt 

avvikelsehanteringssystem.  

Relaterade dokument och kunskapsöversikt 

Relaterade dokument 

Instruktion för användning av andningsskydd. Regional instruktion 

Luftvägssmitta vårdhygieniska aspekter. Riktlinje 

Vårdhygien – Grundläggande vårdhygieniska principer. Riktlinje 

Kunskapsöversikt 

Provtagningsanvisningar RS-virus.  Klinisk mikrobiologi, SU  

Sjukdomsinformation om RS-virusinfektion. Folkhälsomyndigheten 
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https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/su9992-381335686-150/surrogate/Regional%20riktlinje%20-%20Luftv%c3%a4gssmitta%20v%c3%a5rdhygieniska%20aspekter.pdf
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31776/V%c3%a5rdhygien%20-%20Grundl%c3%a4ggande%20v%c3%a5rdhygieniska%20principer.pdf?a=false&guest=true
https://sahlgrenska-klinkem-analyser.vgregion.se/KMIKAD107739.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/respiratory-syncytial-virus-rsv/
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OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet. . 

 

 

Information om handlingen 
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