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Abstrakt 
 
RSV är en luftvägsinfektion som anses drabba alla barn innan de fyllt 
två år och kan orsaka stora problem för en del barn, särskilt 
underburna och barn med hjärt- och lungsjukdomar. Syftet med 
föreliggande arbete var att belysa: dels vilka RSV-incidensrisker och 
andra risker som föreligger för barn i riskgrupper som har en större 
benägenhet att drabbas av RSV-infektion än andra barn; dels på vilka 
sätt smittspridning kan förebyggas. Fjorton relevanta artiklar har 
påträffats via databaserna PubMed och Cinahl. De har analyserats med 
innehållsanalys. Utifrån analysen skapades två kategorier: incidensrisk 
i riskgrupper och profylax samt fem underkategorier: tre rörande 
incidensrisk och andra risker för kända riskgrupper och två rörande 
olika typer av profylax. Det framkom, förutom att det fanns en större 
risk att drabbas av RSV om barnen tillhörde någon riskgrupp, att barn i 
dessa grupper även blev sjukare än andra barn. Profylaxbehandling 
mot RSV ansågs vara effektiv men väldigt dyr och det rådde oenighet 
om vilka kriterier som skulle avgöra vilka barn som skulle få viss 
profylax. Vårdpersonal behöver mer fortlöpande utbildning om hygien 
och smittspridning. Fortsatta studier inom ämnet, med inriktning på 
omvårdnad, vore intressant. 
 
Nyckelord: Incidensrisk, innehållsanalys, smittspridning, spädbarn. 
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INTRODUKTION 
 

Det förekommer i vårt arbete som sjuksköterskor på barn- och ungdomsavdelning 

att vi kommer i kontakt med barn som är drabbade av Respiratory Syncytial Virus 

(RSV). Flera av de små barnen blir väldigt sjuka av RSV-infektioner och därför 

har vi valt att fördjupa oss i hithörande problematik och att redovisa resultatet i 

föreliggande arbete. 

Respiratory Syncytial Virus 

Den vanligaste allvarliga luftvägsinfektionen hos barn i åldern 0-2 år är obstruktiv 

bronkit som i 80 % av fallen orsakas av RSV (Lindberg & Lagercrantz, 2003). 

RSV är ett paramyxovirus, viruspartiklarna kan överleva upp till ett halvt dygn på 

hårda ytor. RSV sprids med luftvägssekret och när viruset kommer i kontakt med 

slemhinnor i mun, näsa och ögon är det stor risk att infektion uppstår. Under 

vinterhalvåret uppträder epidemier av RSV och i Sverige kan ett mönster skönjas 

med incidenstoppar vartannat år enligt Smittskyddsinstitutet (URL 1). Viruset 

orsakar en övre luftvägsinfektion som inkluderar de små bronkerna, viruset 

sprider sig sedan till de nedre luftvägarna och orsakar där nekros av epitelen. 

RSV-infektioner anses drabba 100 % av alla barn innan de fyllt två år och de kan 

orsaka stora problem för en del barn, särskilt underburna och barn med hjärt- och 

lungsjukdomar (Broadwell Jacksson & Saunders, 1993). 

Symtom 

Oftast orsakar RSV en lindrig övre luftvägsinfektion men i allvarligare fall följer 

något dygn efter smittillfället hosta, måttlig feber, takypné1, ronki2, indragningar 

och cyanos. De yngsta barnen kan drabbas av apnéer3 eller så kan det ökade 

andningsarbetet innebära att de blir så trötta att de inte orkar äta eller dricka 

(Lindberg & Lagercrantz, 2003). Barnet kan också vara irritabelt och sakna aptit, 

ibland kan det även få visslande andningsljud och näsvingespel som beror på att 

barnet har dålig syremättnad. Blodsockervärden skall kontrolleras och eventuell 

                                                 
1 Takypné=snabb andning 
2 Ronki=ljud från luftrören vid utandning 
3 Apnéer=andningsstillestånd 
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hypoglycemi4 ska behandlas. Hypoglycemi hos barnet kan bero på dålig 

vätsketillförsel och att sjukdomen i sig är energikrävande. Vilken vätska som ska 

ges i de fall där barnet behöver intravenös behandling beror på elektrolyter, 

osmolalitet5 och glucosvärden i blodet. Urinmätning är något som också måste 

följas eftersom vätskebalansen är viktig hos de barn som är allvarligt sjuka 

(Broadwell Jacksson & Saunders, 1993). 

Diagnos 

RSV diagnostiseras genom analys av nasofarynxsekret6 med immunofluorescens7 

som påvisar viruspartiklar (Lindberg & Lagercrantz, 2003). Diagnosen ställs 

också med hjälp av kliniska tecken och symtom samt av vilken årstid det är vid 

insjuknandet. Andra sjukdomar såsom cystisk fibros måste uteslutas. EKG brukar 

vara normalt, transcutan (Tc) PCO2
8 förhöjt och TcPO2

9 försämrat. Hypoxi10, 

koldioxidretention11 och respiratorisk acidos12 kan förekomma och i vissa fall kan 

atelektaser13 bildas. Infektionen leder till ökat luftvägsmotstånd, försämrad 

lungkapacitet och försämrat gasutbyte (Broadwell Jacksson & Saunders, 1993). 

Behandling 

Hos cirka två procent av spädbarnen blir symtomen så svåra att sjukhusvård krävs 

(URL 1). Barn med hjärt- eller lungsjukdom, underburna barn, ålder under tre 

månader, syrgasmättnad under 90 % mätt med pulsoximeter (som mäter saturation 

= SaO2) och fortsatt tackypné trots inhalationsbehandling, är faktorer som 

indicerar behov av inläggning på sjukhus (Lindberg & Lagercrantz, 2003). 

 

Behandling vid RSV-infektion innebär inhalation av bronkdilaterande14 ämnen 

som epinefrin. När detta administreras måste t.ex. en sjuksköterska följa och 

                                                 
4 Hypoglycemi=låg blodsockerhalt 
5 Osmolalitet=måttet på en vätskas osmotiska tryck 
6 Nasofarynxsekret=sekret från näs-svalgrummet 
7 Immunofluorescens=analysmetod där antigen binds till färgämne 
8 PCO2=pertiellt koldioxid 
9 PO2=  pertiellt  syrgas 
10 Hypoxi=nedsatt syrgashalt i kroppsvävnad 
11 Koldioxidretention=kvarhållande av koldioxid i kroppen 
12 Acidos=sur störning i syra-basbalansen 
13 Atelektaser=ofullständig utspänning av lungblåsorna 
14 Bronkdilaterande=vidgande av luftrören 
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utvärdera hur barnet reagerar på behandlingen. Det innebär att sjuksköterskan 

räknar andnings- och pulsfrekvens samt följer SaO2. De barn som inte saturerar 

sig väl (< 93 % i SaO2), bör övervakas kontinuerligt med pulsoximeter, eventuellt 

också behandlas med syrgas via mask eller grimma och i det mest intensiva skedet 

även övervakas med hjälp av oscilloskåp (Broadwell Jacksson & Saunders, 1993). 

Det finns inga vetenskapliga stöd för att steroider har någon gynnsam effekt i 

behandlingen av RSV-infektion (Lindberg & Lagercrantz, 2003). Antibiotika 

behöver inte ges om det inte finns misstanke om en bakteriell infektion. Barn med 

akut virusinfektion riskerar att drabbas av dehydrering15 och därför kan intravenös 

vätska behöva ges. Rikligt intag av vätska per os har även lösande effekt på 

slemmet i luftvägarna. Frekventa sugningar av övre luftvägarna kan vara 

nödvändiga för att hjälpa barnet så att sekret kommer upp och inte täpper till 

andningsvägarna. Continuous positive airway pressure (CPAP) eller 

respiratorbehandling, kan i vissa fall bli nödvändig (Broadwell Jacksson & 

Saunders, 1993). CPAP är ett system som låter luft flöda genom en kanal in i 

barnets näsa och vidare ned till luftvägarna. Barnet kan även få den 

bronkdilaterande behandlingen via CPAP (Smedsaas-Löfvenberg, Nilsson, Moa 

& Axelsson, 1999). Barn som vårdas i respirator vid en RSV-infektion brukar 

behöva respiratorvård i 48 till 96 timmar. När extubation sker bör barnet fortsätta 

att behandlas med syrgas en tid (Broadwell Jacksson & Saunders, 1993). Alla 

barn som haft en RSV-infektion bör följas upp för att identifiera tidig astma och 

påbörja tidig astmabehandling (Lindberg & Lagercrantz, 2003). 

Prevention 

Palivizumab (Synagis®) är ett läkemedel som är en humaniserad, monoklonal16 

antikropp som finns tillgänglig sedan slutet av 1999 och kan användas i preventivt 

syfte mot RSV-infektion. Den administreras som en intramuskulär injektion en 

gång i månaden, upp till fem doser, under RSV-säsongen. Det är ett kostsamt 

läkemedel och sjukvården har ännu inga klara direktiv för vilka barn som ska 

behandlas och således ej heller för om det ska komma ifråga för alla små barn 

eller bara för de som tillhör så kallade riskgrupper (MacConnachie, 2000).  

                                                 
15 Dehydrering=rubbning av vätskebalansen 
16 Monoklonal=som avser en enda cellfamilj 
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Riskgrupper 

RSV-infektion ter sig normalt som en vanlig förkylning men det finns vissa 

riskgrupper som lättare drabbas av denna infektion och som kan bli svårt sjuka. 

Barn som har låg socioekonomisk status, utsätts för passiv rökning samt små barn 

som går på daghem, är i riskgrupper för att utsättas för övre luftvägsinfektioner 

vilket sedan kan leda till akuta virusinfektioner och obstruktiv bronkit. 

Underburna barn, barn med hjärtfel och barn med kronisk lungsjukdom utgör 

andra kända riskgrupper för att drabbas extra hårt av RSV-infektion, främst på 

grund av deras nedsatta immunförsvar (Broadwell Jacksson & Saunders, 1993). 

Syfte 

Syftet med föreliggande arbete var att belysa: dels vilka RSV-incidensrisker och 

andra risker som föreligger för barn i riskgrupper som har en större benägenhet att 

drabbas av RSV-infektion än andra barn; dels på vilka sätt smittspridning kan 

förebyggas. 
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METOD 
 
Studien är en litteraturöversikt som bygger på vetenskapliga artiklar och utgör en 

sammanställning av aktuell forskning inom det här aktuella problemområdet. Den 

utgår från ovangivna syften och problem belyses systematiskt genom att 

identifiera, välja, värdera och analysera forskning, relevant för ämnet (Forsberg & 

Wengström, 2003, s. 26-28). 

Procedur 

Litteraturstudien omfattade material från vetenskapliga artiklar. Insamling av 

vetenskaplig litteratur skedde via sökningar i databaserna PubMed och Cinahl. De 

primära sökord och sökuttryck som användes var respiratory syncytial viruses, 

nursing, premature, infant, risk factors. Alla är MeSH-termer. Vi sökte även på 

prevention, cronic lung disease (CLD) och cronic heart disease (CHD) som var 

viktiga för innehållet i arbetet. Sökorden kombinerades på olika sätt.  

Sökmomentet innebar att titel, abstract och nyckelord lästes och därefter valdes de 

artiklar ut som behandlade RSV ur aspekter som motsvarade våra syften. Andra 

krav som ställdes på de utvalda artiklarna var att de skulle vara hämtade från 

vetenskapliga tidskrifter, skrivna på engelska, avse studier gjorda på västerländska 

sjukhus samt bedömas vara av hög vetenskaplig kvalitet. Se kommentarer i bilaga 

1. 

Kvalitetsbedömning av artiklar 

Bedömning av artiklarnas vetenskaplig kvalitet har gjorts med stöd av en 

kvalitetsvärderingsmodell för kvalitativa och kvantitativa studier, utarbetad av 

Berg, Dencker och Skärsäter (1999). Bedömningskriterierna redovisas i bilaga 2a 

och 2b. Översikt av artiklar som använts i resultatet redovisas i bilaga 3. 

Analys 

Materialet har analyserats med hjälp av innehållsanalys inspirerad av Graneheim 

och Lundman (2004). Vi har analyserat det narrativa innehållet för att urskilja 

mönster och teman (Polit & Beck, 2004). Vår ambition har varit att på ett 

systematiskt och värderingsneutralt sätt göra det möjligt att dra valida slutsatser 
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utifrån muntliga, observerade eller skriftliga data för att beskriva vårt 

problemområde. Med denna forskningsmetod har vi hittat mönster i data utifrån 

våra syften. Sedan skapades kategorier utifrån de mönster som framkommit i data. 

I denna litteraturstudie har manifest innehållsanalys använts. Manifest innebär att 

texten analyserats på det explicita innehållet och beskrivs således utifrån den 

synliga och uppenbara informationen.  

 

Artiklarna lästes igenom ett antal gånger för att få en helhetskänsla för innehållet. 

Därefter markerades de textenheter som svarade mot syftet med studien och som 

var tillräckligt omfattande för att sammanhanget skulle framgå. De utvalda 

texterna översattes och textenheterna kondenserades, vilket innebär att man 

reducerar textenhetens storlek så långt som möjligt, utan att förändra eller förlora 

innehållet. Därmed erhålls ett mer hanterbart textmaterial (Graneheim & 

Lundman, 2004). De kondenserade och kodade textenheterna klassificerades i fem 

kategorier (i fortsättningen benämnda underkategorier). Dessa klassificerades i 

sin tur i två överordnade kategorier (i fortsättningen benämnda kategorier), se 

tabell 1och 2. 

 

Tabell 1. Exempel på analysförfarande. 

Meningsenheter Kondenserade 
meningsenheter 
 

Underkategori Kategori 

 
Prophylaxis with palivizumab is 
significantly effective in 
appropriately selected infants 
but very expensive 
 
We conclude thar palivizumab is 
safe and useful in minimizing 
the incidence of  RSV infection 
in infants and young children 
with CHD. 

Profylax med palivizumab 
hos utvalda spädbarn 
fungerar. 

Profylaktisk 
behandling med 
Palivizumabvaccin 

Profylax 
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The `contaminating factors´ for 
the spread of in-house RSV 
from patients in cubicles were 
most probably medical staff or 
visitors. 
 
Despite having more RSV-
positive patients than isolation 
cubicles available at the height 
of the outbreak, we still 
managed to reduce nosocomial 
spread by reinforcement of 
traditional droplet precautions. 
 

Spridningen av RSV på 
kunde reduceras genom att 
systematiskt behandla 
smittospridare och 
smittovägar. 

Profylaktisk 
behandling av 
smittobärare och 
smittovägar 

 

Tabell 2. Erhållna underkategorier och kategorier. 
 

Underkategorier Kategorier 

 
Incidensrisk och andra risker för 
underburna barn 
 
Incidensrisk och andra risker för barn 
med medfödda hjärtfel och 
kronisk lungsjukdom 
 
Incidensrisk och andra risker för övriga 
grupper med förhöjd risk 
 

Incidensrisk m.m. i speciella 
riskgrupper 

 
Profylaktisk behandling med 
Palivizumabvaccin 
 
Profylaktisk behandling av 
smittobärare och smittovägar 
 

Profylax 

 

Etiska överväganden 

Etisk prövning var inte aktuell eftersom litteraturöversikten enbart baserades på 

publicerade vetenskapliga artiklar rörande studier som godkänts av etisk 

kommitté. Litteraturen granskades kritiskt och artiklarna översattes med 

ambitionen att i möjligaste mån återge innehållet så att budskapet inte skulle 

misstolkas eller förändras.  
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RESULTAT 

Incidensrisk m.m. i speciella riskgrupper 

Incidensrisk och andra risker för underburna barn 

Resch, Pasnocht, Gusenleitner & Müller (2005) gjorde en jämförelse av 

underburna barn födda i vecka 29-32 med barn födda i vecka 33-36 som 

insjuknade i RSV-infektion och blev inneliggande på sjukhus. Resultatet visade 

att tre gånger fler barn av de extremt underburna (< vecka 28) åter fick läggas in 

på sjukhus på grund av andningsproblem. Underburna barn med RSV-relaterad 

inläggning på sjukhus hade längre vårdtid, allvarligare andningsproblematik och 

var yngre än andra barn med andningsproblem (Greenough, Alexander, Burgess, 

Bytham, Chetcuti, Hagan, Lenney, Melville, Shaw, Boorman, Coles & Turner, 

2004; Resch et al., 2005; Willson, Landrigan, Horn & Smout, 2003).  

 

I en uppföljning av underburna barn lades nästan 200 barn in för sjukhusvård på 

grund av RSV och tre fjärdedelar av dessa fick åter läggas in på sjukhus minst en 

gång till för konstaterad RSV, vilket var en högre andel i jämförelse med andra 

studier (Lacaze-Masmonteil, Truffert, Pinquier, Daoud, Goldfarb, Vicaut & 

Fauroux, 2004). 

 

En studie utförd av Kaneko, Watanabe, Ueno, Hida & Sone (2001) visar i motsats 

till de flesta andra studier, att underburna barn inte löper någon högre risk än 

andra barn att drabbas av RSV-infektion. Forskarna förklarar detta med att deras 

urval av underburna barn var relativt litet och att barnen var äldre än tolv månader 

vid insjuknandet i RSV-infektion, vilket kan ha påverkat resultatet. 

 

Greenough, Cox, Alexander, Lenney, Turnbull, Burgess, Chetcuti, Shaw, Woods, 

Boorman, Coles, Turner & Russel (2001) studerade extremt underburna barn, 

födda i vecka 22-31 (n=45). Under sina två första levnadsår hade dessa spädbarn 

minst en sjukhusinläggning för konstaterad RSV-infektion. Man fann att barn som 

haft RSV-infektion lades in på barnavdelning oftare än barn som drabbats av 

andra andningsproblem, till exempel luftvägsinfektion och astma, eller lades in av 

andra orsaker. I genomsnitt låg barnen två gånger på sjukhus efter genomgången 
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RSV-infektion. Antalet dagar på sjukhus var också fler, i genomsnitt tretton. 

RSV-gruppen hade fler polikliniska besök på grund av andningsproblem, de 

bidrog också till en större totalkostnad för sjukhuset för mediciner och 

polikliniska besök. Beträffande den totala primärvårdskostnaden, förelåg ingen 

större skillnad mellan grupperna, men föräldrarna till barnen i RSV-gruppen hade 

större kostnader för recept och konsultation för andningsproblem (Greenough et 

al., 2004; Greenough et al., 2001; Willson et al., 2003).  Barn med RSV-infektion 

under sina två första levnadsår behövde mer vård upp till fyra års ålder för 

andningsproblem. Föräldrarna upplevde att deras barn hade sämre livskvalitet när 

det gällde hälsa (Greenough et al., 2004). 

 

Lacaze-Masmonteil et al. (2004) samt Kline Leidy, Margolis, Marcin, Flynn, 

Frankel, Johnson, Langkamp & Simoes (2005) påvisade att barn födda före vecka 

31 hade en signifikant förhöjd risk för inläggning på sjukhus på grund av RSV-

infektion.   

 

I Finland studerade Heikkinen, Valkonen, Lehtonen, Vainionpää & Ruuskanen 

(2005) spädbarn som lades in på sjukhus på grund av RSV-infektion. Cirka 

hälften av dem hade fått sin RSV-infektion innan de var sex månader. Underburna 

barn lades inte in på sjukhus i lika stor utsträckning som barn med kronisk 

lungsjukdom. Ungefär en fjärdedel av barnen behövde intensivvård och några få 

av dem behövde respiratorvård. Barn med konstaterad RSV-infektion lades in 

oftare på intensivvårdsavdelning och var inneliggande längre tid än barn med 

andra andningssjukdomar (Greenough et al., 2001). Lacaze-Masmonteil et al. 

(2004) visade att en tiondel av underburna barn med RSV-infektion behövde 

respiratorvård under sjukhustiden. Willson et al. (2003) kom fram till att 

respirator behövdes i större utsträckning för underburna barn och hjärtbarn än för 

barn som inte tillhörde någon riskgrupp. 

 

Incidensrisk och andra risker för  barn med medfödda hjärtfel och kronisk 

lungsjukdom 

Bland underburna barn som vårdades på sjukhus på grund av andningsproblem 

fann Resch et al. (2005) att det fanns en större risk för återinläggning om barnet 

hade medfödd hjärtsjukdom. 
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Duppenthaler, Ammann, Gorgievski-Hrisoho, Pfammatter och Aebi (2004) kunde 

däremot påvisa att relativt få barn med medfödda hjärtfel och kronisk 

lungsjukdom vårdades på sjukhus på grund av RSV-infektion. De fann en låg 

inläggningsrisk för barn med medfödda hjärtfel, den var bara två gånger högre än 

för barn utan medfödda hjärtfel, men de blev allvarligare sjuka. Syrgas, 

intensivvård och respiratorvård behövdes i klart större utsträckning och under en 

längre period för barn med medfödda hjärtfel. Barn med medfödda hjärtfel lades 

oftare in på intensivvårdsavdelning än barn med kronisk lungsjukdom och 

underburna barn. 

 

På en pediatrisk intensivvårdsavdelning fann man att nästan hälften av spädbarnen 

som var inneliggande med diagnosen RSV-infektion hade medfött hjärtfel och 

kronisk lungsjukdom (Thorburn, Kerr, Taylor & van Saene, 2004). De höga 

andelarna stämmer väl överens med vad Macartney, Gorelick, Manning, Hodinka 

& Bell (2000) fann i sin studie som även visar att barn med medfödda hjärtfel och 

kronisk lungsjukdom löper större risk för förhöjd dödlighet på grund av RSV-

infektion. I jämförelse kan nämnas en studie som i sin tur visar att bara en 

sjundedel av barnen med RSV-infektion hade medfödda hjärtfel eller andra 

hjärtproblem. Barn som tillhörde någon riskgrupp hade fler komplikationer, låg 

inne på sjukhus längre och genererade högre kostnader än barn som inte tillhörde 

någon riskgrupp. Riskgruppsbarnen hade fler komplikationer med luftvägarna och 

elektrolytrubbningar (Willson et al., 2003). 

 

Kaneko et al. (2001) fann att av de barn som drabbades av RSV-infektion och var 

inneliggande på sjukhus, behövde en åttondel syrgas eller respiratorvård. De barn 

som hade kronisk lungsjukdom fick en allvarligare RSV-infektion. Endast ett barn 

hade medfött hjärtfel och det barnet fick också en allvarligare RSV-infektion.  

 

Ett antal underburna barn (n=197) lades in på barnavdelning på grund av RSV-

infektion. Två av dem avled, varav det ena hade en mild kronisk lungsjukdom. 

Utöver detta kunde man inte finna några belägg för att kronisk lungsjukdom var 

en riskfaktor för att läggas in på sjukhus på grund av RSV-infektion (Lacaze-

Masmonteil et al., 2004). 
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I en större undersökning med större antal barn (n=741) fann Heikkinen et al. 

(2005) att en stor del av barnen som insjuknade i RSV-infektion fick läggas in på 

sjukhus. Av dessa hade en femtondel antingen kronisk lungsjukdom eller var 

underburna. Barn med kronisk lungsjukdom fick oftare läggas in på sjukhus än 

underburna, dock ej oftare än extremt underburna. 

 

Incidensrisk och andra risker för övriga grupper med förhöjd risk  

Andra grupper av barn som har en förhöjd risk att drabbas allvarligare av RSV-

infektion är: pojkar (Simoes, 2003; Willson et al., 2003); barn yngre än sex 

månader (Kaneko et al., 2001; Simoes, 2003); barn födda början av RSV-

säsongen (Simoes, 2003); barn som vistas på daghem och barn som har äldre 

syskon (Kline Leidy et al., 2005; Resch et al., 2005); barn som har många andra 

människor omkring sig (Simoes, 2003); barn som tidigare legat inne på sjukhus 

(Kline Leidy et al., 2005); barn med nedsatt immunförsvar (Macartney et al., 

2000; Thorburn et al., 2004); barn med missbildningar i luftvägarna (Thornburn et 

al., 2004); barn med tillväxthämning; barn till ensamstående mödrar (Lacaze-

Masmonteil et al., 2004).  

Profylax 

Profylaktisk behandling med Palivizumabvaccin 

I en studie gjord i Canada ingick cirka 200 spädbarn i ett speciellt utformat 

program för RSV-profylax på en neonatalavdelning. Programmet gick ut på att se 

till att alla underburna barn som låg på neonatalavdelning fick den första 

injektionen med Palivizumab där. Sedan uppmuntrades föräldrarna att ta kontakt 

med sin vårdcentral för att barnen skulle få resterande injektioner. Nästan alla 

spädbarn fick alla sprutorna i vaccinationsprogrammet, inget barn i 

profylaxprogrammet behövde läggas in på barnavdelning på grund av RSV-

infektion (Bracht, Heffer & O`Brien, 2005). 

 

Enligt Kaneko et al. (2001) kan RSV-profylax behövas även för friska spädbarn 

yngre än tre månader och inte bara för barn tillhörande någon riskgrupp.  

Profylaxbehandling med Palivizumab har visat sig vara klart effektiv hos rätt 

utvalda spädbarn men även väldigt dyrbar. När man väljer vilka som ska få 
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profylax bör man därför bedöma vilka hälsovinster som kan förväntas i olika 

riskgrupper.   

 

Heikkinen et al. (2005) utförde en stor studie där forskarna tänkte sig att 

kriterierna för profylax med Palivizumab var att barnen skulle vara underburna 

eller ha kronisk lungsjukdom. Endast ett fåtal av barnen i studien drabbades av 

RSV-infektion och behövde läggas in på sjukhus. Då studien enbart var teoretisk 

och inga barn fick profylax tänkte man sig ändå att dessa inläggningar skulle ha 

kunnat minska till hälften om dessa barn fått profylax. 

 

Saji, Nakazawa & Harada (2005) studerade spädbarn med medfött hjärtfel 

vilkabehandlades med Palivizumab. Behandlingskriterierna i denna studie var att 

barnen skulle vara underburna. Profylaxbehandlingen innebar att barnen fick tre 

injektioner Palivizumab under perioden oktober till december. Under denna 

behandlingsperiod var ett fåtal barn RSV–positiva, några av dem lades in på 

sjukhus. En del barn fick misstänkta biverkningar under behandlingstiden, bland 

annat i form av feber, snuva, kräkning, dyspne, dysphoria och takykardi. 

Sambandet med Palivizumab kunde emellertid enbart styrkas beträffande dyspne 

och dysphoria. Dessa två biverkningar observerades hos ett spädbarn med 

komplex medfött hjärtfel. Inga dödsfall på grund av RSV eller 

Palivizumabinjektion påträffades i denna studie. 

 

I en stor studie gjord i Frankrike fick en sjundedel av barnen minst en dos 

Palivizumab. Barn som fick profylax var de som var mest underburna, de hade 

hög förekomst av bronkopulmonell dysplasi och de skrevs hem i början av RSV-

säsongen. En femtedel av de barn som inte fått profylax fick RSV-infektion och 

av de som fått profylax insjuknade en tolftedel. Inget dödsfall relaterat till RSV 

förekom i gruppen som fått profylax, medan två dödsfall inträffade i 

referensgruppen (Lacaze-Masmonteil et al., 2004). 

 

Profylaktisk behandling av smittobärare och smittovägar 

Macartney et al. (2000) och Thorburn et al. (2004) gjorde studier bland 

sjukhusvårdade barn med misstänkt eller konstaterad RSV-infektion. Infektionen 

minskade markant genom att genomföra vad de kallar infektionskontroll. Att 
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kontrollera infektionen innebar att snabbt urskilja RSV hos alla patienter med 

andningssymtom. Resultatet i studierna visar att det gick att minska 

smittspridningen genom att följa föreskrifter för droppsmitta. Föreskrifterna 

krävde strikt handhygien, handskar vid handhavande av kroppsvätskor, 

engångsrockar och utbildning om droppsmitta för all personal och för föräldrar. 

Dessa föreskrifter visade sig ha större betydelse när det gäller smittspridningen än 

isolering. Spridningen av RSV berodde troligtvis på vårdpersonal som inte följde 

hygienföreskrifter och på besökande som inte informerats om hygien och 

smittspridning (Macartney et al., 2000; Thorburn et al., 2004). Macartney et al. 

(2000) menade att placering av barnet i isoleringsrum eller kohortvård17 också har 

betydelse för smittspridning.  

 

I ett program för RSV-profylax som infördes och utvärderades i Canada fick 

föräldrarna nödvändig utbildning för att förhindra RSV-relaterad återinläggning. 

Programmet innefattade utbildningsmaterial och broschyrer, som även 

vårdpersonalen fick ta del av. Det resulterade i att fler föräldrar var motiverade att 

ge sina barn alla injektioner i profylaxprogrammet samt att vårdpersonalen blev 

bättre på att följa upp barnen som påbörjat profylaxprogrammet (Bracht et al., 

2005).  

 

Macartney et al. (2000) fann att utbildning av vårdpersonal om epidemiologi och 

smittspridning före och under varje RSV-säsong hade stor betydelse för hur 

många barn som smittades av RSV.  

 

 

 

 

 

                                                 
17 Kohortvård=innebär: att samma personal endast vårdar barnen med RSV-infektion;att personal 
med symtom från övre luftvägarna inte bör vårda barn i riskgrupper; att besökande på avdelningen 
bör uppmanas att inte komma om de har symtom från luftvägarna och är potentiella smittspridare. 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Huvudresultatet som framkom i vår uppsats var att det finns en större risk att 

drabbas av RSV om barnen tillhör någon riskgrupp, de blir också sjukare än andra 

barn och det anser vi stämmer väl överens med våra erfarenheter. RSV-profylax 

bör därför var lämplig för barn i riskgrupperna. Kline Leidy et al. (2005) bekräftar 

att det finns tre grupper av barn som är mest typiska att drabbas och insjukna svårt 

i RSV-infektion. Dessa är: underburna, hjärtsjuka samt lungsjuka barn.  

 

Merparten av studierna visar att de underburna barnen hade fler komplikationer 

med luftvägarna och att sjukhuset hade högre kostnader för dessa barn än för de 

barn som inte tillhörde någon riskgrupp. Vi upplever också att de underburna 

barnen har mer problem med luftvägskomplikationer än friska fullgångna barn. 

Kaneko et al. (2001) kunde däremot inte påvisa att de underburna barnen löpte 

större risk att drabbas av RSV-infektion. Studien hade emellertid inte så stort 

patientunderlag, vilket författarna själva påpekar, men det är ändå intressant att 

man inte fann någon förhöjd risk när de flesta andra studierna visar en tydlig 

riskförhöjning. Vi tycker att det skulle vara intressant att veta om det fanns 

skillnader i omvårdnadsarbetet kring dessa barn, om barnen var isolerade och i 

vilken utsträckning personalen tillämpade noggrann handhygien.  

 

Barn med kronisk lungsjukdom drabbades i större utsträckning av RSV-infektion 

medan barn med medfödda hjärtfel var färre men de blev allvarligare sjuka. De 

lades oftare in på intensivvårdsavdelning och behövde i större utsträckning 

respiratorvård. Studierna visade att det var få barn som avled på grund av RSV-

infektion men det medförde en större risk för dödlighet om barnen hade 

bakomliggande sjukdomar som medfödda hjärtfel och/eller kronisk lungsjukdom. 

För oss är det här resultatet ganska självklart eftersom ett barn med 

bakomliggande sjukdom och om det dessutom är underburet, så är barnet skörare 

och har mindre motståndskraft än friska nyfödda barn. Vi upplever att ju mindre 

och sjukare barnet är desto sämre förutsättningar har det att klara en infektion. Det 
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känns ganska logiskt att ett barn med sämre förutsättningar löper större risk för 

komplikationer och att det drabbas allvarligare vid RSV-infektion.  

 

De studier vi har granskat angående Palivizumabprofylax  visade alla att 

vaccination är effektiv men väldigt dyrt. Det framgick att det fanns en klar 

minskning av RSV-fall hos de barn som fått profylaxbehandling samt att de blev 

mindre allvarligt sjuka.  

 

Kriterierna för att behandlas med Palivizumab var som regel att barnen skulle 

tillhöra någon riskgrupp. Kaneko et al. (2001) fann att profylax var försvarbar 

även för friska spädbarn yngre än tre månader, eftersom studien visade att även 

dessa barn i stor utsträckning drabbades av RSV-infektioner. Vi anser att det 

skulle vara betydelsefullt om fler studier genomfördes där kostnader för 

profylaxbehandling vägdes mot kostnader för sjukhusvård och mediciner och mot 

hälsovinster. 

Metoddiskussion 

Från början var tanken att skriva om barnsjuksköterskans omvårdnadsarbete med 

RSV–positiva barn inneliggande på sjukhus. Denna tanke övergavs då det visade 

sig vara svårt att hitta relevant litteratur. Den litteratur som fanns om RSV 

handlade mer om vilka riskgrupper som drabbas och om den utsträckning i vilken 

de drabbas. Artiklar om sjuksköterskans arbete saknades nästan helt. Eftersom det 

ändå kändes intressant att studera RSV så valde vi att byta inriktning och 

koncentrerade oss då på riskgrupper och prevention. Riskgrupperna är likartat 

definierade i alla studier, men det förekommer skillnader i hur författarna har 

delat in spädbarnen i åldersgrupper, vilket kan innebära att resultaten varierar 

något. 

 

Litteratursökningar genomfördes i referensdatabaserna PubMed och Cinahl, då 

Mittuniversitetet har tillgång till alla tidskrifter i dessa. Eftersom andra 

referensdatabaser därmed uteslutits kan relevant information ha missats. Samtliga 

utvalda artiklar var skrivna på engelska och de skulle även vara från länder vars 

hälso- och sjukvård är jämförbar med Sveriges hälso- och sjukvård. Denna 

avgränsning kan ha inneburit att relevant litteratur har missats. 
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Alla artiklar lästes igenom, granskades och kvalitetsbedömdes enligt metod-

beskrivningen.   

 

De artiklar som valdes ut visade sig avse både kvalitativa och kvantitativa studier. 

Vi har använt oss av innehållsanalys för att kunna identifiera mönster och sedan 

skapat kategorier och underkategorier. När texten kondenserades upplevdes en 

viss risk att förändra textens innehåll och för att förlora den ursprungliga 

meningen i artiklarna. Båda författarna har gått tillbaka till texten och tillsammans 

reflekterat över innehåll och översättning. Det kan ändå inte uteslutas att texten 

misstolkats eller förändrats, vilket författarna reserverar sig för. När flera av 

artiklarna visade sig vara kvantitativa blev det många sifferdata som försvårade 

analysarbetet.   

 

I resultatet om Palivizumabprofylax har vi valt att presentera studierna var och en 

för sig då de var så specifika i urvalet av riskgrupper och i kriterierna för vilka 

barn som skulle få profylax eller inte. Det gjorde det svårt att sammanställa 

materialet utan att tappa information som upplevdes relevant att redovisa i 

resultatet.  

Slutsatser 

Vi har i vår studie kommit fram till att de flesta som forskat inom området i stort 

sett är överens om vilka incidensrisker och andra risker som föreligger hos barn i 

riskgrupper att drabbas av RSV-infektioner. Forskarna är även i stort sett eniga 

om behovet av Palivizumabvaccinering för barn i riskgrupper.  

 

Vårdpersonal behöver få fortlöpande utbildning om hygien och smittspridning, 

eftersom brister inom dessa områden ökar risken för ett högre antal insjuknade 

barn. Det är viktigt att vi som vårdpersonal gör det vi kan för att förhindra 

smittspridning.  

 

Vi saknar omvårdnadsaspekter i artiklarna och fann inte någon artikel som tog 

upp sjuksköterskans roll och arbete, trots att vi sökte på nursing. Även artiklar 

skrivna av sjuksköterskor saknade omvårdnadsaspekter. Fortsatta studier inom 

RSV-området, speciellt ur sjuksköterskans synvinkel, skulle vara intressanta. 
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BILAGA 1 - 3



  

Bilaga 1     Databaser, sökord, avgränsningar, antal träffar och antal utvalda artiklar. 

 

Databas 
 

Sökord Avgränsningar Antal träffar Utvalda 

Pubmed Respiratory      Abstract                52 1 

  Syncytial          0-23 month     

  Viruses AND       

  Nursing       

  Resiratory Abstract 21 2 

  Syncytial 0-23 month     

  Viruses AND       

  CLD       

  Respiratory Abstract 275 1 

  Syncytial  0-23 month     

  Viruses AND       

  risk factors       

  Respiratory Abstract 329 2 

  Syncytial 0-23 month     

  Viruses AND       

  Prevention       

  AND nursing   19 1 

  Respiratory Abstract 182 5 

  Syncytial 0-23 month     

  Viruses AND       

  Premature       

  Respiratory Abstract 12 1 

  Syncytial 0-23 month     

  Viruses AND       

  CHD       

Cinahl Respiratory 2000-2006 39 1 

  Syncytial Abstract     

  Viruses AND       

  Nursing AND       

  Infant       

 

 

 

 

 

 

 



  

Bilaga 2a. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med 
   kvantitativ metod (Berg, Dencker och Skärsäter,1999). 
 

 I=Hög kvalitet 
 

II=Medel III=Låg kvalitet 

RCT Större välmonitorerad 
multicenter studie 
med adekvat 
beskrivning av 
protokoll, material 
och metoder inklusive 
behandlingsteknik. 
Patientmaterialet 
tillräckligt stort för att 
besvara 
frågeställningen. 

 Randomiserad studie 
med för få patienter 
och/eller för många 

delstudier, vilket ger 
otillräcklig statistisk 

styrka. Bristfälligt 
antal patienter, 

otillräckligt beskrivet 
eller stor bortfall 

CCT Väldefinierad 
frågeställning 
tillräckligt antal 
patienter och adekvata 
statistiska metoder. 

 Litet antal patienter, 
tveksamma statistiska 

metoder. 

DS Stort konsekutivt 
patientmaterial som är 
väl beskrivet och 
analyserat med 
adekvata statistiska 
metoder (t ex multi- 
variatanalys, fall-
kontrollmetodik etc). 
Lång uppföljning. 

 Begränsat 
patientmaterial 

otillräckligt beskrivet, 
alltför kort 

uppföljning eller 
inadekvata statistiska 

metoder. 

 
 

Bilaga 2b. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med 
     kvalitativ metod (Berg, Dencker och Skärsäter,1999). 
 

 I=Hög kvalitet II=Medel 
 

III=Låg kvalitet 

K Väldefinierad 
frågeställning. 
Relevant och tydligt 
beskrivet urval. 
Tydligt beskriven 
datainsamling och 
analysmetod. Logiskt 
och begripligt 
beskrivna tolkningar 
och slutsatser. God 
kommunicerbarhet 
och replikerbarhet. 

 Vagt definierad 
frågeställning. 

Otydligt beskrivet 
urval. Otillräckligt 

beskriven datainsam- 
ling och analysmetod. 

Vagt beskrivna 
tolkningar och 

slutsatser. Oklar 
kommunicer- barhet 

och replikerbarhet. 

 
 
 
 
 
 



  

 



  

Bilaga 3 Översikt av resultatdelens analyserade litteratur 
 

Författare Studiens Design/ Deltagare Analysmetod Huvudresultat Studiedesign/ 

Årtal syfte ansats       kvalitet 

Land             

Bracht et al Att genomföra ett RSV-profylaktiskt Utvärderingsmallar. 193 spädbarn var med i Kvalitativ Tvärvetenskapligt samarbete är  K-I 

2005 program enligt Canadian Pediatric Telefonintervjuer. profylaxprogrammet och innehållsanalys. en viktig faktor för ett lyckat   

Kanada Societys rekommendationer Eget designat 162 av dem fick sin    RSV-profylaktiskt program.   

    profylaxprogram. profylaxbehandling på       

      intensivvårdsavdelning       

Duppenthaler et al 1. Att skaffa sig kunskap om frekvensen 6-årig populations- 813 barn inneliggande med Kvantitativ analys. Frekvensen av barn med CHD RCT-I 

2004 av inneliggande barn på sjukhus pga studie. RSV.   sin var inneliggande pga RSV   

Schweiz RSV som är yngre än 24 månader       var fyrfaldigt lägre än vad som   

  och har CHD.       rapporterats från USA. Baserat   

  2. Att jämföra dessa med barn utan       på det anser man att RSV-   

  CHD och med tidigare studier.       profylax ej behöver ges till alla   

  3. Att hitta hur många barn som behöver       barn i det här området.   

  behandling med palivizumab.           

Greenough et al Att fastställa om inläggning på sjukhus Retrospektiv studie. 190 barn med CLD födda Kvantitativ studie. Underburna barn med CLD som CCT-I 

2004 pga RSV under de första två levnadsåren   mellan vecka 22-33.   var inneliggande på sjukhus    

England var associerad med kronisk sjuklighet i       med RSV under sina två första   

  andningsvägarna under förskoleåldern       levnadsår var väldigt sjuka och   

  hos underburna barn som hade haft CLD.       hade höga sjukvårdskostnader.   

Greenough et al Att jämföra sjukvårdsresurser och  Registerstudie. 235 spädbarn uppdelade i  Innehållsanalys. Sjukhusvård pga RSV hos barn  CCT-I 

2001 tillhörande kostnader hos spädbarn med   fyra grupper beroende på   med CLD har samband med   

England CLD som hade eller inte hade haft    orsak till inläggning på   ökat utnyttjande av hälsovård   

  någon sjukhusinläggning pga konstaterad   sjukhus.   och ökade kostnader för   

  RSV-infektion.       hälsovården under de två första   

          levnadsåren.   

 
 
 
 
 
 
 
 



  

Bilaga 3 Översikt av resultatdelens analyserade litteratur, fortsättning. 
 

Författare Studiens Design/ Deltagare Analysmetod Huvudresultat Studiedesign/ 

Årtal syfte ansats       kvalitet 

Land             

Heikkinen et al Att bestämma frekvensen av sjukhus- Retrospektiv Barn födda mellan 1991- Kvantitativ analys. Frekvensen av sjukhusvård för RCT-I 

2005 inläggningar pga RSV hos barn födda kohort-studie. 2000, 35 811 barn.   underburna barn pga RSV var   

Finland i olika åldrar. Att bestämma den       lägre än de flesta tidigare studier   

  teoretiska inverkan av palivizumab på       gjorda i andra länder.   

  inläggningar pga RSV.           

Kaneko et al Att finna oberoende riskfaktorer för Registerstudie. 157 barn  under 4 år med Innehållsanalys Spädbarn under 3 månader utan CCT-I 

2001 allvarlig RSV-associerad infektion i   RSV inneliggande på   sjukdom är en riskgrupp för   

Japan nedre luftvägarna.   sjukhus.   allvarlig RSV-infektion.   

Kline Leidy et al Bestämma omfattningen av problem och Fall-kontrollstudie. 46 spädbarn och Kvantitativ analys. De RSV-infekterade barnens DS-I 

2005 stress hos barn och föräldrar som vårdas   underburna.   hälsa och funktionella status   

USA för allvarlig RSV på barnavdelning och   45 åldersmatchade barn   var signifikant sämre än hos   

  eftervårdstiden hemma.   i kontrollgrupp.   kontrollgruppen. Vårdgivarna    

          uppmätte mer stress, ångest   

          och sämre hälsa.   
Lacaze-Masmoteil 
et al Att bestämma frekvensen av och risk- Kohort-studie. 3 636 spädbarn. Kvantitativ analys. Klart samband mellan inläggning RCT-I 

2004 faktorerna för återinläggning pga RSV       på sjukhus pga RSV och    

Frankrike hos extremt underburna barn som hade       underburenhet.   

  och inte hade fått RSV-profylax.           

Macartney et al Att bestämma kostnadseffektivitet och Fall-kontrollstudie. 172 70 barn. Kvantitativ analys. Minskning av sjukvårdskostnader DS-I 

2000 kostnadsvinst med ett infektionskontroll-       med en sjättedel.   

USA program för att minska RSV på ett stort           

  barnsjukhus.           

Resch et al Att utvärdera graden ev återinläggning Retrospektiv 435 spädbarn. Kvantitativ analys. Den undersökta gruppen var CCT-I 

2004 på sjukhus pga sjukdom i andnings- kohort-studie.     lindrigt drabbad av lungsjukdom   

Österrike vägarna hos underburna barn.       och RSV. Tidig födelsevecka,   

          flera syskon och hjärtsjukdom   

          ökade risken för RSV.   

Saji et al Att undersöka effekten av profylax med Frågeformulär. 108 spädbarn. Innehållsanalys. Palivizumab är motståndskraftig, K-I 

2005 palivizumab hos spädbarn med CHD.       relativt effektiv och säker för att   

Japan         förhindra allvarlig RSV-infektion   

          hos spädbarn och barn med CHD.   

 



  

Bilaga 3 Översikt av resultatdelens analyserade litteratur, fortsättning. 
 

Författare Studiens Design/ Deltagare Analysmetod Huvudresultat Studiedesign/ 

Årtal syfte ansats       kvalitet 

Land             

Simoes, Eric A. F. Att kritiskt granska litteratur för att  Litteraturöversikt. 9 700 barn i olika Kvalitativ analys. Manligt kön, ung ålder, född K-I 

2003 undersöka vilka riskfaktorer det finns   studier.   under första halvan av RSV-   

USA och England för att utveckla allvarlig RSV.       säsongen, daghemsplats och   

          syskon är oberoende riskfaktorer   

          för att utveckla RSV.   

Thorburn et al Att studera utbrott av RSV på en Beskrivande 54 spädbarn. 
Kvantitativ analys 
av Att basala föreskrifter för dropp- CCT-II 

2004 pediatrisk intensivvårdsavdelning. statistik.   statistiska data. smitta skyddar bättre mot    

England         spridning av RSV än isolering av   

          patienter. Man styrkte även att    

          barn med CHD, CLD och nedsatt   

          immunförsvar löper större risk att   

          drabbas av RSV.   

Willson et al Att beskriva komplikationer hos spädbarn Retrospektiv 684 spädbarn. Innehållsanalys. Komplikationer var vanliga hos K-I 

2003 inlagda på sjukhus pga bronkit eller RSV. studie.     barn drabbade av RSV och de   

USA         hade längre sjukhusvistelse och   

          större kostnader. Underburna   

          barn drabbas i större utsträckning   

          av komplikationer. Större   

          frikostighet med profylax behövs   
          till dessa barn.   



  

 
 


