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Denna rutin gäller för NU-sjukvården, men kan användas som rekommendation för 

primärvård och kommunal vård och omsorg inom Fyrbodal. 

 

Revidering i denna version 

Endast mindre eller språkliga förändringar i denna revidering samt förtydligande 

avseende skyddsutrustning. 

 

Förtydligande relaterat till pågående covid-19 pandemi 

Inför vintersäsongen förväntas SARS CoV-2 smitta parallellt med RS-virussmitta. Som 

förebyggande rutin används munskydd som source control vid allt patientnära arbete 

inom 2 meter vilket skyddar både personal och patient.   

Vid luftvägsinfektion med risk för droppsmitta ska vårdpersonal dessutom alltid använda 

skyddsutrustning i form av visir som skyddar ansiktet för stänk och skvätt. 

Bakgrund 

RS-virus (Respiratory Syncytial Virus) orsakar akut luftvägsinfektion med symtom från 

lindrig förkylning till allvarlig lunginflammation eller bronkiolit. En vanlig infektion 

vintertid men incidensen kan variera år från år. 

Prematura barn, barn under sex veckors ålder, samt personer med nedsatt immunförsvar 

eller hjärt-/lungfunktion kan få en mycket allvarlig sjukdomsbild varför smitta måste 

förhindras i dessa riskgrupper. Av IVA-vårdade patienter är 2/3 barn under tre år. För 

riskgrupperna är snabb diagnostik av vikt för att de ska kunna erbjudas adekvat 

behandling.  

Hos i övrigt friska vuxna noteras oftast en lindrigare luftvägsinfektion som sällan ger 

behov av sjukhusvård men som kan smitta. 

Smittväg: Smitta sker huvudsakligen via droppsmitta i form av små droppar som framför 

allt bildas under hosta och nysning och har en räckvidd på cirka 1 meter 

(säkerhetsavstånd satt till 2 meter enligt ovan). Smittan överförs sedan till luftvägarna via 

näsa, mun och/eller ögon hos nästa person. Smittspridning kan även ske som direkt eller 

indirekt kontaktsmitta via händer och kontaminerade föremål. Vårdmoment som kan 

medföra aerosolbildning utgör en särskild smittrisk. 

Inkubationstid: 2-8 dagar. 

Smittsamhet: RS-virus är mycket smittsamt med hög virusutsöndring främst vid 

insjuknandet. Smittrisk föreligger så länge luftvägssymtom med hosta och/eller feber 

kvarstår, vilket i normalfallet är 3-8 dagar. 

RS-virus – vårdhygieniska aspekter 
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Patienter med nedsatt immunförsvar kan utsöndra virus och vara smittsamma under en 

ännu längre period, upp till 3-4 veckor.  

Immuniteten efter en RS-virusinfektion är kortvarig. I befolkningen ser man insjuknande-

toppar hos spädbarn med ett par års mellanrum. 

Syfte 

Förhindra spridning av RS-virus i samband med vård. 

Åtgärder 

Akutintag/mottagningar/jourcentraler 

Patienter som söker med luftvägssymtom ska bedömas omedelbart utifrån symtom och 

ska oavsett orsak isoleras direkt i undersökningsrum med stängd dörr innan diagnos är 

satt för att kunna stoppa smittspridning. Patienten ska inte sitta i väntrum. 

Inläggning på sjukhus 

Smittriskbedömning görs vid inläggning och sedan fortlöpande. 

Patienten vårdas på eget rum med eget hygienutrymme under smittsamma perioden, se 

smittsamhet. Dörr till vårdrum ska vara stängd. Vid flera verifierade fall av RS-virus hos 

patienter på vårdavdelningen kan dessa samvårdas. 

Vid behov av akutvård för vuxen patient på enhet där enkelrum inte kan ordnas ska 

patienten vårdas på rum med så få medpatienter som möjligt och dessa ska inte tillhöra 

riskgrupper. Vårdplats kan då tillfälligt avgränsas med avtorkningsbar skärm. 

Vårdavdelning 

Vid konstaterat insjuknande hos redan sjukhusvårdad patient som vårdas på 

flerpatientrum görs en smittsamhetsbedömning av patient och medpatienter på rummet. 

Smittsam patient vårdas på eget rum med eget hygienutrymme. 

Smittutsatta medpatienter observeras under inkubationstiden för att upptäcka tidiga 

tecken på sjukdom som föranleder vård på eget rum med eget hygienutrymme. Vid flera 

verifierade fall av RS-virus hos patienter på vårdavdelningen kan dessa samvårdas. 

Vid behov av akutvård för vuxen patient på enhet där enkelrum inte kan ordnas ska 

patienten vårdas på rum med så få medpatienter som möjligt och dessa ska inte tillhöra 

riskgrupper. Vårdplats kan då tillfälligt avgränsas med avtorkningsbar skärm. 

Vid misstanke om smittspridning på vårdenhet kontaktas Vårdhygien, se kontaktuppgifter 

på vår webbsida. 

Kommunalt boende 

Vårdtagare med RS-virusinfektion ska inte vistas i allmänna utrymmen som dagrum och 

matsal så länge de har feber och/eller luftvägssymtom. Vid situation där man inte kan 

isolera vårdtagaren exempelvis hos en rörlig person med kognitiv nedsättning ska man 

säkerställa att det är host-/nysavstånd till övriga vårdtagare. 

Vid misstanke om smittspridning på vårdenhet kontaktas Vårdhygien, se kontaktuppgifter 

på vår webbsida. 

https://www.nusjukvarden.se/om-nu-sjukvarden/vardgivare/vardhygien/kontaktpersoner/
https://www.nusjukvarden.se/om-nu-sjukvarden/vardgivare/vardhygien/kontaktpersoner/
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Transport av patient/undersökningar 

Undvik onödig förflyttning samt vänta med undersökningar som inte är medicinskt 

nödvändiga i akutskedet. Meddela mottagande enhet och undvik väntan. För patienten 

direkt in på rummet. Patienten instrueras att hosta/nysa i engångsnäsdukar som efter 

användning samlas i plastpåse. 

Skyddsutrustning 

Utan risk för aerosolsmitta 

Vårdpersonal som arbetar vårdnära ska alltid använda skyddsutrustning i form av visir 

som skyddar ansiktet vid risk för stänk och skvätt.  

Under rådande omständigheter följs den regional rutin gällande SARS CoV-2 och source 

control där munskydd ska användas vid patientnära arbete inom 2 meter. Detta skyddar 

både personal och patient.   

 Heltäckande visir i kombination med vätskeavvisande munskydd klass IIR. 

Alternativt: 

 Skyddsglasögon i kombination med vätskeavvisande munskydd klass IIR. 

Aerosolgenererande procedur 

Använd tillpassat andningsskydd (FFP2, FFP3) ihop med heltäckande visir, för alla som 

vistas i rummet, under tiden som proceduren pågår.  

Andningsskydd sätts på och tas av utanför vårdrum.  

Åtgärder som kan medföra aerosolbildning till exempel endotrakeal intubering och 

extubering, trakeotomi, trakeostomivård, icke-invasiv ventilering (BiPAP- och CPAP-

behandling), hjärt-lung-räddning, handventilering, provtagning från nedre luftvägar och 

bronkoskopi. 

Läkemedelsbehandling via nebulisator klassificeras inte som aerosolgenererande 

procedur om aerosolen kommer från nebulisatorn och inte från patienten. Det är viktigt 

att inhämta kunskap om den nebulisator som används genererar aerosol från patientens 

utandningsluft eller inte.  

Efter avslutad procedur behöver vård-/behandlingsrum inte stå tomt (vädras) utan kan 

användas direkt enligt normala rutiner.  

Användning av andningsskydd  
Tillpassningskontroll ska utföras enligt leverantörens anvisning. Utförandet skiljer sig 

mellan olika typer av andningsskydd.  

 Vid läckage; korrigera näsbygeln, masken och/eller banden och kontrollera igen.  

 Var vaksam på att inte stöta till andningsskyddet efter tillpassning.  

Hygienrutiner för patient 

Förse patient med munskydd (om det tolereras) vid vistelse utanför vårdrum. Munskydd är 

extra angeläget för patient som inte kan medverka i host-/nyshygien. Patient instrueras även i 

host- och nyshygien och förses med engångsnäsdukar och plastpåse för uppsamling. 

Informera patienten om handhygien och bistå vid behov. 

Besökare 

Vid anhopning av fall begränsas antal besökare på vårdenheter där patienter i riskgrupper 

vårdas som exempelvis neonatalavdelning.  
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Städning/rengöring 

Se Vårdhandbokens avsnitt Städning, rengöring. 

Den dagliga städningen/rengöringen med mekanisk bearbetning är ytterst viktig för att 

hålla nere nivåerna av smittämnen. RS-virus kan överleva 12 timmar på hårda ytor. 

Då stor mängd virus utsöndras vid hosta och nysning är det viktigt att de patientnära 

ytorna som sängbord, sänggrindar och eventuell skärm mellan sängarna frekvent rengörs 

och desinfekteras under dagen. 

Punktdesinfektion av ytor och föremål utförs omedelbart vid förorening av 

kroppsvätskor. Ta rikligt med desinfektionsmedel och bearbeta ytan väl.  

Ytor i patientens närhet ska punktdesinfekteras efter aerosolgenererande procedur.  

Utskrivning 

Om patient fortfarande bedöms smittsamma vid utskrivning är det viktigt med noggrann 

information till patient och vårdgivare för att undvika smitta till personer i riskgrupper 

som spädbarn och immunnedsatta.  

Personal 

Personal med pågående luftvägssymtom och risk för droppsmitta ska inte arbeta. 

 

 

 

 

 

 

Faktaunderlag 

Folkhälsomyndigheten 

Läkemedelsverket 

Regionala rutiner gällande förebyggande åtgärder vid Covid-19  

Vårdhandboken: Städning, rengöring, RS-virus och Personal med RS-virus 

https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/stadning-och-rengoring/stadning-rengoring/

