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Erysipelas (rosfeber) 

Gäller för: Hälso- och sjukvård   

 Tillämpa basala hygienrutiner  

Sjukdom 
Erysipelas (rosfeber) orsakas oftast av betahemolytiska streptokocker grupp A, men grupp C och G 
förekommer.  

Betahemolytiska streptokocker grupp A kan orsaka halsfluss, svinkoppor, scharlakansfeber och 
sårinfektioner inkl. nagelbandsinfektioner. Den kan förekomma i svalget hos friska, symtomfria  
personer men förekommer normalt inte på huden. 

Smittspridning 
Smitta sprids via direkt och indirekt kontaktsmitta från sårsekret och som droppsmitta vid 
halsinfektion. 

Smittdos 
För mottagliga individer räcker låga smittdoser. 

Placering 

 Patient med vätskande blåsor/sår: 
o bör ej sitta i väntrum 
o ska vårdas på eget rum 
o kan samvårdas efter minst två dygn, med adekvat antibiotikabehandling och minskad 

rodnad, med annan patient utan sår. 
 Patient med hel hud: 

o kan samvårdas med annan patient utan sår. 
 
Uppmana patienten att desinfektera händerna innan måltid och efter toalettbesök. 

Patienthotellet 
 Patient med erysipelas kan vårdas på Patienthotellet.  
 Patient med blåsor eller erysipelas i ansiktet ska serveras mat på rummet.  
 Patient med erysipelas utan blåsbildning (enligt daglig hudinspektion av sjuksköterska) kan 

vistas i matsalen.   
 Någon minimigräns för föregående antibiotikabehandling på grund av erysipelas innan vård 

på Patienthotellet finns inte, det vill säga patient med erysipelas kan vårdas på Patienthotellet 
från och med första dygnet med antibiotikabehandling.  

För att kunna medverka i vården förutsätter det att patienten är informerad och är införstådd med 
vilka hygienrutiner som gäller. Detta gäller oavsett modersmål. 
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Besökande 
Besökande till patienten har inga restriktioner. Uppmana dem att tvätta eller desinfektera händerna 
när de kommer och går. 

Disk 
Hanteras som vanligt.  

Tvätt 

Tvättsäck på rummet. Hanteras som vanlig tvätt.  

Avfall 

Hanteras som vanligt avfall.  

Städning 
Daglig städning och slutstädning: förfuktade moppar alternativt rengöringsmedel.  

Mer information om erysipelas (rosfeber) på Smittskydd Värmlands webbplats  

Dokumentet är utarbetat av: Ann-Mari Gustavsson   

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Smittskydd/Sjukdomar/Erysipelas-rosfeber/

