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RS-virus - särskilt boende/korttidsboende/ordinärt boende 
Gäller för: Kommunal vård och omsorg   
 

 Tillämpa basala hygienrutiner  

Sjukdom 
Respiratory syncytialvirus (RS-virus) orsakar luftvägsinfektion av varierande allvarlighetsgrad. Det är 
främst små barn som kan drabbas av allvarlig lunginflammation och bronkiolit. Vuxna och äldre barn 
kan också drabbas och får oftast förkylningssymtom. Hos äldre och immunsupprimerade ses dock 
ibland allvarligare luftvägsinfektion.  

Smittvägar 
Smitta sprids via direkt och indirekt kontaktsmitta med patient eller via föremål och ytor. RS-virus 
sprids även som droppsmitta vid hosta och nysningar.  

Aerosolsmitta förekommer men är ovanligt. 

Smittsamhet  
RS-virus är mycket smittsamt och har störst smittsamhet strax innan symtomdebut och tidigt i 
sjukdomsförloppet. Klart definierade kriterier för när en patient med RS kan anses ha låg smitt-
samhet finns inte. I normalfallet kan man utgå från, att låg smittsamhet föreligger vid stabil feber-
frihet i minst 48 timmar utan febernedsättande läkemedel i kombination med minskande hosta.  
Hos små barn och immunsupprimerade kan smittsamheten kvarstå längre tid. 

Placering 

• Patient med RS-virus ska vårdas på enkelrum med egen toalett och stängd dörr.  
• Vid utbredd smittspridning och brist på enkelrum kan patienter med RS-virus samvårdas, det vill 

säga flera patienter med RS-virus kan vårdas i samma rum. Detta förutsätter att ingen annan 
smitta eller riskfaktorer för smittspridning föreligger. 

• Patient med konstaterad RS-virus kan samvårdas med andra patienter (som inte har RS) när  
låg smittsamhet föreligger: stabil feberfrihet i 48 timmar utan febernedsättande läkemedel i 
kombination med minskande hosta.  

• Iimmunsupprimerade patienter kan behöva vårdas på eget rum under längre tid än ovan 
angivet då smittsamheten kan kvarstå längre tid. Individuell bedömning behöver göras.  

Uppmana patient och anhöriga att desinfektera händerna innan måltid och efter toalettbesök.  
 
Utökade hygienrutiner 
Använd munskydd IIR och heltäckande visir/skyddsglasögon vid omvårdnad eller undersökning av 
patient.  

Använd andningsskydd och heltäckande visir/skyddsglasögon vid aerosolgenererade 
arbetsmoment.  
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Besök 
Besökare till patient 

• ska informeras om risken för smitta. Erbjud gärna skyddsutrustning. 
• ska desinfektera händerna när de kommer och när de går. 
• ska inte visa symtom på övre luftvägsinfektion. Undantag kan göras i särskilda fall som till 

exempel vid vård i livets slutskede (beslutas av ansvarig chef). 
 
Disk 
Hanteras som vanligt disk.  

Tvätt 
Hanteras som vanlig tvätt. 

Avfall 
Hanteras som vanligt avfall. 

Städning 
Daglig städning och slutstädning: rengöringsmedel och vatten.  
 
Mer information om RS-virus på Smittskydd Värmlands webbplats  

 

Dokumentet är utarbetat av: Monika Carlson,  Smittskydd Värmland  

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/smittskydd-varmland/a-o-sjukdomar/rs-virus-respiratory-syncytial-virus

