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Denna rutin gäller för NU-sjukvården, men kan användas som rekommendation för primärvård 

och kommunal vård och omsorg inom Fyrbodal. 

 

Revidering i denna version 

Mindre redaktionella förändringar för att överensstämma med övriga rutiner för luftvägssmitta. 

Bakgrund 
Kikhosta, som orsakas av bakterien Bordetella pertussis, förekommer och sprids året runt i 

Sverige.  

För spädbarn kan infektionen orsaka allvarlig luftvägssjukdom (bronkiolit) varför det är viktigt 

med omedelbar handläggning. 

Sjukdomsperioden inleds med en förkylningsfas som övergår i hosta och eventuellt hostattacker. 

Tidig diagnos gör det möjligt att ge profylax respektive behandla kikhosta.  

Kikhosta är enligt smittskyddslagen anmälningspliktig och smittspårningspliktig. 

Smittväg  

Bakterien finns i luftvägssekret och sprids huvudsakligen som droppsmitta. Smitta mellan 

personal och patienter förekommer.  

Inkubationstid 
Vanligen 1–3 veckor. 

Smittsamhet 
Är högst i början av förloppet inklusive förkylningsstadiet och avtar successivt under sjukdoms-

förloppet.  

Vaccin mot kikhosta ger ett relativt kortvarigt skydd, cirka 6–7 år (ingår i barnvaccinations-

programmet). Genomgången sjukdom ger immunitet i cirka 15 år. Vuxna och tidigare vacci-

nerade barn kan bli lindrigt sjuka och exempelvis endast ha långvarig hosta men ändå vara 

smittsamma. 

Riskgrupper 

För spädbarn kan kikhosta vara livshotande särskilt innan sex månaders ålder. Även barn upp till 

ett år och gravida ska skyddas mot smitta. 
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Syfte 
Förhindra spridning av kikhosta inom vården. 

Åtgärder 
Det är viktigt att tänka på diagnosen kikhosta och fråga om det finns spädbarn och gravida i 

omgivningen när någon söker vård med hosta. 

 

Akutintag/mottagningar/vårdcentraler 

Patienten ska ej vistas i väntrum utan i eget rum med stängd dörr vid risk för smittspridning. 

Vårdavdelning 
Patienten ska vårdas på eget rum med stängd dörr och eget hygienutrymme under smittsamma 

perioden.  

Personal 

Personal med hosta eller febril övre luftvägsinfektion ska inte arbeta. Vid misstanke om kikhosta 

ska personal med sjukdomstecken snabbt undersökas av läkare för diagnostik och ställ-

ningstagande till behandling. För personal som arbetar på avdelning med patienter i riskgrupp 

(exempelvis neonatal) och utsatts för smitta får en individuell smittriskbedömning göras om 

arbete under inkubationstiden. 

 

Source control i form av munskydd ska användas vid all typ av patientnära vård. Detta skyddar 

patienter för smitta och fungerar samtidigt som ett skydd för personalen. 

 

Skyddsutrustning för personal 

Personal som arbetar patientnära inom host-/nysavstånd (2 meter) till smittsam patient ska 

använda stänkskydd mot droppsmitta i form av visir. 

Vid åtgärder som kan medföra aerosolbildning som till exempel bronkoskopi och in-/extubering 

ska andningsskydd FFP3 användas i kombination med visir. 

Hygienrutiner för patient 
Patienten instrueras i hosthygien och förses med engångsnäsdukar att hosta/nysa i, samt upp-

manas till handtvätt efteråt. Bistå dem som behöver hjälp. 

Transport av patient 

Undvik onödig förflyttning samt vänta med undersökningar som inte är medicinskt nödvändiga i 

akutskedet. Meddela mottagande enhet och för patienten direkt in på rummet. 
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Smittspårning/postexpositionsprofylax 
Skriv upp vilka spädbarn och gravida som kan ha utsatts för smitta.  

Behandlande läkare gör individuell bedömning om behandling av patient och behov av profylax 

till omgivningen. Vid behov görs detta i samråd med smittskyddsläkare.  

Följ riktlinjer från Folkhälsomyndigheten i skriften Att förebygga kikhosta hos spädbarn: 

”För att profylax och behandling ska få optimal effekt bör de påbörjas tidigt, helst innan kik-

ningar uppstår. Då kan sjukdomsförloppet lindras. Barn under sex månaders ålder bör erbjudas 

profylaktisk behandling redan vid misstanke om att de utsatts för smitta och utan att provsvar 

inväntas. Barn under tolv månaders ålder bör få behandling vid symtom som tyder på kikhosta, 

även om sjukdomen ännu inte är konstaterad.  

För personer som har konstaterad kikhosta och är i nära kontakt med spädbarn kan antibiotika-

behandling övervägas, i syfte att minska risken att barnet smittas. Om kikhosta konstateras hos 

en gravid kvinna eller i en familj där ett barn snart ska födas, bör det nyfödda barnet få profylax 

med antibiotika direkt efter födseln om smittrisken kvarstår”. 

Vid risk för eller konstaterad smittspridning inom vården görs smittspårning i samråd med 

Vårdhygien. 

Städning/rengöring 

Ordinarie rutiner. Se Vårdhandboken. 

Utskrivning 
Om patient fortfarande bedöms smittsam vid utskrivning är det viktigt med noggrann 

information till patient och eventuell vårdgivare för att undvika smitta till personer i riskgrupper 

som spädbarn och gravida. 
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