
 

 

Vårdhygien - Kikhosta
 

Gäller även för Capio Lundby Specialistsjukhus, Carlanderska sjukhuset, Habilitering och Hälsa samt 

Sjukhusen i väster och är godkänd av respektive chefläkare. Kan även appliceras i primärvårds- och 

kommunal verksamhet i Göteborg och södra Bohuslän.  

Förändringar sedan föregående version 
Ersätter tidigare version, senast uppdaterad 2020-12-15. Uppdatering av 

skyddsutrustning. I övrigt endast redaktionella förändringar. 

Syfte 
Förhindra spridning av kikhosta i vård och omsorg.  

Bakgrund 
Kikhosta orsakas av bakterien Bordetella pertussis. Inkubationstiden är vanligtvis en 

till två veckor men kan vara upp till tre veckor. Sjukdomsdurationen är ca 6–8 veckor. 

Definitiv diagnos sker med påvisning av bakterier i luftvägsprov (t. ex. via DNA-

påvisning i luftvägsblock). 

Den viktigaste förutsättningen för att förhindra spridning är att sjukvårdspersonal 

känner till att kikhosta kan vara en förklaring till långvarig hosta (med eller utan 

kikningar) i alla åldrar. Kikhosta är en anmälnings- och smittspårningspliktig sjukdom 

enligt Smittskyddslagen. 

Smittsamhet  

 Den huvudsakliga smittvägen är genom nära kontakt med droppar av olika  

storlek, från t.ex. hostning eller nysning. 

 Smittsamheten är högst de första 2–3 veckorna. 

 Vid nära kontakt t ex mellan förälder och spädbarn kan överföring ske utan 

hosta. 

 Immuniteten efter vaccination sträcker sig ca 6–7 år och efter genomgången 

infektion ca 15 år.  

 Vuxna individer och vaccinerade barn kan insjukna men får ofta lindrigare 

sjukdomsbild. 

 Smittsamheten avtar successivt efter insatt antibiotikabehandling. 
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Mottaglighet hos speciella patientkategorier 

 Kikhosta är en allvarlig sjukdom särskilt för barn i nyföddhetsperioden. 

Sjukdomen kan vara livshotande för barn <6 månader, i synnerhet de för tidigt 

födda. 

 Överföring av antikroppar från mor till barn sker i slutet av graviditeten, men för 

kikhosta är halten av antikroppar för låg för att skydda barnet. Amning utgör 

inget skydd.  

 Gravida kvinnor med kikhosta utgör en särskild grupp p.g.a. risk att överföra 

smitta till det nyfödda barnet. Graviditeten påverkas inte, även om det kan vara 

mer påfrestande att få kikhosta i slutet av graviditeten.  

Arbetsbeskrivning 

Patient med misstänkt kikhosta upptäcks på vårdavdelning eller mottagning 

 Vård sker i eget rum med stängd dörr. Om behov uppstår kan samvård med 

annan patient med samma infektion ske. 

 Bedömning av smittsamhet och expositionsrisk görs av medicinskt ansvarig 

läkare, vid behov i samråd med Infektion.  

 Enhetens linjechef kontaktar vid behov Vårdhygien för stöd gällande 

smittspårning. 

Patientnära och vårdrelaterat arbete 

 Riktlinje, Grundläggande vårdhygieniska principer gäller. 

- Vid nära vårdarbete använd vätskeavvisande munskydd (IIR) i 

kombination med skyddsglasögon/heltäckande visir. 

 Vid transport instrueras patienten i host- och nyshygien och förses med 

engångsnäsdukar och plastpåse för uppsamling. Patient som tolererar munskydd 

kan förses med detta. Informera mottagande enhet och undvik väntetider. 

 Andningsskydd (FFP2 eller FFP3) i kombination med heltäckande visir används 

vid arbetsmoment med ökad risk för aerosolbildning t.ex. intubering/extubering, 

trakeotomi, trakeostomivård, BiPAP- och CPAP-behandling, handventilering, 

provtagning från nedre luftvägar och bronkoskopi. Se Instruktion för användning 

av andningsskydd. 

Smittspårning 
Syftet med smittspårningen är i första hand att identifiera barn <6 mån samt gravida i 

tredje trimestern. I andra hand syftar smittspårningen till att motverka sekundärfall och 

fortsatt smittspridning inom vården.  

Slutenvård 

Enhetens linjechef listar patienter som vårdats på samma rum, gravid personal (tredje 

trimestern) som deltagit i vården och vidtar åtgärder enligt nedan: 
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 Samvårdade patienter informeras om att de har utsatts för kikhosta, att de ska 

undvika närkontakt med spädbarn eller gravida vid förkylningssymtom under de 

närmsta veckorna samt att de bör kontakta sjukvård vid hosta. 

 Eventuella åtgärder kring exponerade individer (t.ex. profylaxbehandling) sker i 

samråd mellan medicinskt ansvarig läkare och ordinarie infektionskonsult 

dagtid, alternativt bakjour på Infektion. 

 Enhetens linjechef kartlägger vilka enheter på sjukhuset som den smittsamme 

patienten besökt och meddelar detta till Vårdhygien.  

Öppenvård 

Enhetens linjechef försöker klarlägga om barn <6 mån eller gravida i tredje trimestern 

(patienter eller personal) kan ha utsatts för smitta, t.ex. via samtidig vistelse genom 

nära kontakt (någon meter) i t ex väntrum/ mottagningsrum. Fortsatt handläggning 

sker i samråd med Vårdhygien/ Smittskydd VGR. 

Personal 

Gällande personal med diagnosticerad kikhosta, kontakta Infektion för individuell 

bedömning. Se Vårdhygien Lathund – personalinfektioner. 

Ansvar och uppföljning 
Linjechef ansvarar för att denna rutin är känd och följs av alla medarbetare. 

Medvetet avsteg från denna rutin dokumenteras i patientjournal om avsteg är kopplat 

till patient. Annan orsak till avsteg rapporteras i MedControl PRO eller befintligt 

avvikelsehanteringssystem.  

Relaterade dokument och kunskapsöversikt 

Relaterad information 

Instruktion för användning av andningsskydd. Regional instruktion 

Kikhosta. Smittskydd Västra Götaland  

Luftvägssmitta vårdhygieniska aspekter. Riktlinje 

Vårdhygien – Grundläggande vårdhygieniska principer. Riktlinje 

Vårdhygien Lathund – personalinfektioner.  

Kunskapsöversikt 

Kikhosta. Smittskydd Västra Götaland  

Pertussis (kikhosta). InfPreg, kunskapscentrum för infektioner under graviditet 

Sjukdomsinformation om kikhosta. Folkhälsomyndigheten 

Rekommendation om vaccination mot kikhosta för gravida Folkhälsomyndigheten  
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