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Resistenta pneumokocker på ditt barns förskola 
Föräldrainformation från Smittskydd Stockholm 
En person med anknytning till ditt barns förskola har visat sig vara bärare av pneumokocker, 
som har nedsatt känslighet mot penicillin (”penicillinresistenta”). 

Pneumokocker är en av de vanligaste bakterierna i luftvägarna. Bakterierna överförs från 
människa till människa via närkontakt (saliv, hosta, nysningar). Små barn blir lättare bärare och 
sprider också smittan lättare, fr.a. när de har luftvägssymtom. Cirka hälften av alla barn i 
förskolemiljö bär då och då pneumokocker i näsan. Bärarskap hos vuxna är däremot ovanligt. 
Pneumokocker är en vanlig orsak till luftvägsinfektion (dock inte alls lika vanlig som 
virusinfektioner) och är den vanligaste bakteriella orsaken till öroninflammation, 
bihåleinflammation och lunginflammation.  

Pneumokocker är oftast helt penicillinkänsliga. Penicillin är därför förstahandsval vid 
antibiotikabehandling av bakteriella luftvägsinfektioner. Vissa pneumokocker är dock resistenta 
mot penicillin.  

Resistenta pneumokocker är inte farligare än helkänsliga pneumokocker, men man har 
färre behandlingsalternativ. Man kan ibland behöva ge antibiotika direkt i blodet, i stället för i 
flytande form eller tabletter, men det finns alltid antibiotika att behandla även dessa 
pneumokockinfektioner med.  

För att minska risken att resistenta pneumokocker ska sprida sig på förskolor och vidare i 
samhället finns i Stockholms län följande åtgärdsplan: 

1. Odling på husläkarmottagningen/förskolan: Inom de närmaste dagarna kommer ni 
få erbjudande om provtagning. Provtagningen sker antingen på husläkarmottagningen eller 
av personal från husläkarmottagningen som kommer till förskolan. Odlingar från näsan 
kommer att tas från barnen. OBS! Om ditt barn står på antibiotikabehandling vid 
tiden för odling på förskolan är det ingen mening att odla förrän 1 vecka efter 
att antibiotikakuren är avslutad.  Svaret på odlingarna kan ta upptill en vecka. Om ditt 
barn är bärare av resistenta pneumokocker kommer familjen att bli kontaktad och närmare 
informerad av husläkarmottagningens läkare. Antibiotika behövs i regel inte, utan barnets 
immunförsvar tar hand om bakterierna. Barnet följs därför med odlingar. Tre av fyra bärare 
blir av med pneumokockerna inom fyra-sex veckor. Hos de minsta barnen kan bärarskapet 
bli något längre, men är hos bara någon procent längre än 3 månader. 

2. Barn som bär på resistenta pneumokocker måste vara hemma från förskolan 
tills två uppföljningsodlingar efter varandra visar att pneumokockerna har 
försvunnit. Ersättning från försäkringskassan utgår som för vård av sjukt barn. All 
provtagning med anledning av de resistenta pneumokockerna är kostnadsfri. Har Du själv 
inte möjlighet att vara med när barnet provtas – och personalen accepterar 
detta – kan du ge ett skriftligt meddelande till förskolan att Du accepterar att 
barnet provtas. 

 
Om ditt barn eller någon annan i den närmsta omgivningen inom 2 månader insjuknar med 
luftvägsinfektion, som läkare anser skall antibiotikabehandlas, tala om för läkaren att det 
finns penicillinresistenta pneumokocker i omgivningen. Läkaren rekommenderas då att ta en 
näsodling innan antibiotikabehandling påbörjas. 

 
Kontaktperson vid husläkarmottagningen är:   

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon:  ………………………………………………….... 
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