
Varför blir RS extra besvärligt för spädbarn?
Spädbarns luftrör är smala och trånga och de kan inte hosta 
på samma sätt som äldre barn och vuxna. Därför har spädbarn 
en ökad risk för att få andningsbesvär av RS-infektionen. De 
allra minsta barnen (<4 månader) har störst risk att behöva 
sjukhusvårdas på grund av RS (1-2% av alla spädbarn).

Det finns mycket att vinna på att försöka undvika att ditt 
spädbarn blir smittat under de första månaderna i livet.
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- Till dig som har ett nyfött barn

RS är ett vanligt förekommande förkylningsvirus som kan bli 
extra besvärligt för de minsta spädbarnen. Just nu har vi en 
oväntat tidig och kraftig RS-virussäsong med rekordmånga 
spädbarn som vårdas på sjukhus. 

Symtom
RS kan ge feber och slembildning i barnets 
luftvägar med symptom som hosta, snuva, 
nästäppa och andningssvårigheter. Barnet får 
lägga mycket energi på att andas och kan få svårt 
att amma eller ta flaskan.

Det finns ingen särskild behandling mot själva 
virusinfektionen, utan man ger lindrande och 
stödjande behandling tills infektionen går över av 
sig själv.

Barnet brukar vara som sjukast 4–6 dagar efter 
insjuknandet för att sedan förbättras och bli 
helt frisk inom några veckor. De flesta barn kan 
hantera infektionen med stöd av näsrengöring, 
tätare amning eller flaskmatning samt vid behov 
febernedsättande medicin. 
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Om ditt barn blir sjukt

• Amma ofta och kortare stunder eller ge nappflaska med mindre mängd oftare.
• Använd snorsug, spola med koksalt för att minska nästäppa.
• Sök vård om ditt barn inte orkar amma eller får besvärligt att andas.
• Ring alltid 1177 för vägledning. Ring 112 om det är livshotande, till exempel vid    
 andningsuppehåll.
• Var extra försiktig om ditt barn är för tidigt fött eller har någon allvarlig hjärt-/lungsjukdom. 

Läs mer på 1177.se 

Hur smittar viruset?
Viruset smittar vid nära kontakt mellan människor, 
genom droppar som sprids via nysningar, hosta eller 
vid direktkontakt. Viruset tar sig in i kroppen genom 
slemhinnorna i mun och näsa.

Virus kan förbli smittsamt upp till sex timmar på hårda ytor, 
men inaktiveras lätt av tvål och vatten. Nära kontakt mellan 
barn, t ex syskon eller i barngrupper, ger hög risk för smitta.

Så kan du skydda ditt barn mot smitta
• Var noggrann med hygienen, tvätta händerna med tvål, använd   
 gärna handsprit, torka bort synlig snuva och rengör ytor där smitta  
 kan ha spridits
• Var extra noga med att ditt barn inte träffar personer med    
 förkylningssymptom.
• Om ditt spädbarn har äldre syskon: - undvik kompisar inomhus i   
 hemmet.
• Har man barn yngre än fyra månader vars äldre syskon går på   
 förskola, kan det vara klokt att hålla det äldre barnet hemma från  
 förskolan under några veckor för att minska risken för att smitta det  
 lilla syskonet med RS-virus.
• Begränsa om möjligt ditt umgänge till färre människor och   
 undvik större barngrupper och folksamlingar om ditt barn är   
 under 4 månader.
• Ge barnet en rökfri miljö.
• Amma om du kan.
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