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Smittskyddsläkaren 
 

2017-08-22 SMST 1708-0050 

PM för behandlande läkare alt. lokalt smittskydds-/stramaansvarig 
läkare avseende handläggning av pneumokocker med nedsatt 
känslighet för penicillin (PNSP) med MIC > 1 mg/L 

 
Rekommendationerna baserar sig på Smittskyddsläkarföreningens rekommendationer. 
Eftersom PNSP tillhör gruppen ”allmänfarliga sjukdomar” ska provtagning, vård och 
behandling vara kostnadsfri för patienten. 
 
Handläggning vid fynd av PNSP med MIC över 1 mg/L hos förskolebarn: 

1. Kontakta Smittskydd Stockholm för planering av den fortsatta handläggningen. 
2. Gör smittskyddsanmälan via www.sminet.se  
3. Ge information och förhållningsregler både muntligt och skriftligt 

(smittskyddsblad till patienter), omfattande fr. a. 

− information om vad PNSP är och hur det smittar 
− vikten av goda hygienrutiner (se www.smittskyddstockholm.se  Ämnesområden  

 Förskolan  Hygienråd på förskola) 
− att barnet inte får vistas på förskolan så länge bärarskapet av PNSP kvarstår (två 

negativa odlingar krävs) 
− att familjen måste hålla kontakt med dig (eller annan behandlande läkare) för 

regelbundna kontrollodlingar (se punkt 9) 
4. Dokumentera datum/svar för Nph-odlingar, ställningstagande till handläggning och 

givna förhållningsregler i journalen.  
5. Nph-odla hela familjen, samt ev. barn i förskoleålder som övernattat eller haft nära och 

upprepad inomhuskontakt med index senaste 1–2 månaderna. 
6. Planera för att Nph-odla barnen på index förskola. Smittskydd Stockholm och lokalt 

smittskydds-/stramaansvariga sköterskor/läkare hjälper till med planeringen och de 
senare kan ofta vara behjälpliga med själva genomförandet 

− kontakta barnets förskola och berätta att ett av deras barn är bärare av PNSP. OBS! 
om inte vårdnadshavarna själva berättat för förskolan varför barnet är hemma, eller 
godkänt att barnets identitet avslöjas för förskolechefen, får förskolan nöja sig med 
att bara veta att ett av barnen bär PNSP. 

− tillsammans med förskolechefen gå igenom storlek på förskolan, antal avdelningar, 
åldrar på respektive avdelning, kontakter mellan olika avdelningar, syskon på olika 
avdelningar, rutiner för öppningar och stängningar osv.  

− oftast är det tillräckligt att smittspåra barnen inom indexavdelningen, om inte nära 
kontakt finns med barn från andra avdelningar (diskutera med Smittskydd 
Stockholm) 

− erbjud stöd för förskolans arbete med hygienrutiner  
− på remissen anges endast odling av pneumokocker, kopia till Smittskydd Stockholm 

för kännedom, bekostas av Smittskydd Stockholm. OBS! förbered det 
mikrobiologiska laboratoriet att det kommer ett större antal Nph-odlingsprov 
samtidigt.  

7. Om något barn skulle ha pågående antibiotikabehandling när odlingarna ska genomföras 
får man avvakta med odlingen på det barnet tills det gått 1 vecka efter avslutad 
behandling. 

8. Skulle Nph-odlingarna på förskolan visa att fler barn är smittade diskuteras vidare 
handläggning med Smittskydd Stockholm. 

http://www.sminet.se/
http://www.smittskyddstockholm.se/
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9. Följ upp index med Nph-odlingar. Ett nytt prov kan första gången tas efter 1–2 veckor, 
sedan är det lämpligt att glesa ut intervallen beroende på bärarskapets längd och 
vårdnadshavarnas önskemål. Bärarskapets längd är i regel 1–2 månader, men ibland 
något längre för de minsta barnen och kan för någon procent av barnen bli längre än 
12 veckor. Vårdnadshavaren kan få tillfällig föräldrapenning för att stanna hemma hos 
ett barn som är smittförande och inte får vistas på förskolan (13 kap. 16§ 
Socialförsäkringsbalken).  

10. Efter två konsekutiva Nph-odlingar som är negativa för PNSP kan förhållningsreglerna 
avskrivas och barnet återgå till förskolan. 

 
Handläggning vid fynd av PNSP med MIC över 1 mg/L hos skolbarn/vuxna med 
daglig, nära kontakt med förskolebarn/förskolegrupp: 

1. Kontakta Smittskydd Stockholm för planering av den fortsatta handläggningen 
2. Gör smittskyddsanmälan via www.sminet.se  
3. Ge information och förhållningsregler både muntligt och skriftligt 

(smittskyddsblad till patienter), omfattande  

− information om vad PNSP är och hur det smittar 
− vikten av god handhygien 
− Dokumentera datum/svar för Nph-odlingar, ställningstagande till handläggning och 

givna förhållningsregler i journalen  
4. Nph-odla hela familjen, samt ev. barn i förskoleålder som övernattat eller haft nära och 

upprepad inomhuskontakt med indexpersonen senaste 1–2 månaderna. 
5. Om index är en vuxen person som har daglig, nära kontakt med 

förskolegrupp ska; 
− kontakt tas med förskolan för Nph-odling av barnen i förskolegruppen, i enlighet 

med p. 7 och 8 ovan avseende handläggning av PNSP hos förskolebarn 
6. Om index är en vuxen person som arbetar med känsliga uppgifter i 

sjukvården, som t.ex. arbete på neonatalavdelning eller med gravt 
immunsupprimerade, ska smittskyddsläkaren kontaktas för bedömning och vidare 
handläggning. 

 
Handläggning vid fynd av PNSP med MIC över 1 mg/L hos skolbarn/vuxna utan 
kontakt med förskolebarn/förskolegrupp: 

1. Gör smittskyddsanmälan via www.sminet.se  
2. Ge information och förhållningsregler både muntligt och skriftligt 

(smittskyddsblad till patienter), omfattande 

− information om vad PNSP är och hur det smittar 
− vikten av god handhygien 
− dokumentera datum/svar för Nph-odlingar, ställningstagande till handläggning  

3. Smittspårning behöver ej göras 

4. Om index är en vuxen person som arbetar med känsliga uppgifter i 
sjukvården, som t.ex. arbete på neonatalavdelning eller med gravt 
immunsupprimerade, ska smittskyddsläkaren kontaktas för bedömning och vidare 
handläggning. 

 

http://www.sminet.se/
http://www.sminet.se/
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