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Streptokockinfektioner på förskolan 
Information till vårdnadshavare 

Symtom 

Halsfluss kallas också tonsillit och ger svullna, röda halsmandlar med beläggningar och feber. 
Barn <3 år får ofta feber och tjock, gul snuva, sällan typisk halsfluss. Liknande symtom orsakas 
ofta av virus. 
Scharlakansfeber innebär halsfluss och feber med småprickigt rött utslag i ansiktet, på armar, 
armhålor, ljumskar och på bålens sidor. 
Svinkoppor kallas också impetigo och orsakas ibland av streptokocker men även av 
stafylokocker och ger blåsor och vätskande sår kring mun och näsborrar. Ibland ses variga 
nagelband. 

Smitta 

Streptokocker smittar lätt vid närkontakt, framför allt via händer, men kan också smitta via 
textilier och leksaker när de fuktas av saliv eller sekret. Det är vanligt att flera personer inom en 
familj smittas. I många fall utvecklas aldrig några symtom, så kallat asymtomatiskt bärarskap. 

Behandling 

Ungefär hälften av alla halsinfektioner liknande halsfluss orsakas av virus. Antibiotika har då 
ingen effekt. 
Tidigare förekom reumatisk feber efter streptokockinfektion. Detta är nu ytterst sällsynt i 
Sverige, även utan antibiotikabehandling. 

Tillbaka till förskolan 

Antibiotikabehandling med penicillin är effektiv vid symtomgivande streptokockinfektion. Även 
utan behandling läker de flesta streptokockorsakade halsinfektioner utan komplikationer inom 
en vecka. När barnet är tillräckligt piggt för att orka delta och fått minst 2 dygns 
penicillinbehandling kan hen återgå till förskolan. Barn som inte behandlats kan återgå till 
förskolan när de är tillräckligt pigga för att orka delta. 
Barn med svinkoppor kan återgå när såren är torra. 

Vid anhopning av streptokockinfektioner på förskolan 

Om flera barn insjuknat med tecken på streptokockinfektion kan förskolepersonalen kontakta 
närmaste husläkarmottagning för rådgivning. 

Hygienråd i hemmet 

• För att minska risken för smittspridning bör alla tänka på att ha en god handhygien, att 
använda flytande tvål och egen handduk eller pappershandduk. 

• För att minska risken för återinsjuknande är det värdefullt att byta tandborste och napp, 
samt handduk och sängkläder i samband med att barnet får antibiotikabehandling. Även 
rengöring av leksaker som barnet haft i munnen kan vara av värde. 
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