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Smittskyddsläkaren 
 

Januari 2019 SMST 1901-0026 

Information till barnomsorgen avseende barn som är bärare 
av pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP) 
i näsan 

Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP) på förskola 
Pneumokocker är en av våra vanligaste luftvägsbakterier. Bakterierna överförs från människa 
till människa via närkontakt (saliv, hosta, nysningar). Små barn bär ofta pneumokocker i 
näsan utan att vara sjuka men kan sprida pneumokockerna vidare, framför allt när de har 
luftvägssymtom. Vanligast är detta under vinterhalvåret, man räknar med att cirka hälften av 
barnen i förskolemiljö bär på pneumokocker i näsan. Bärarskap hos vuxna är dock ovanligt. 
 
Pneumokocker är den vanligaste bakteriella orsaken till öroninflammation och 
lunginflammation hos barn. Den vanligaste orsaken till förkylning på förskolan är inte 
pneumokocker, utan olika typer av virus. 
 
Pneumokocker är oftast helt penicillinkänsliga. Penicillin är därför förstahandsval vid 
antibiotikabehandling av bakteriella luftvägsinfektioner. Vissa pneumokocker är dock resistenta 
mot penicillin (s.k. PNSP).  
 
PNSP är inte farligare än helt känsliga pneumokocker men det finns färre 
behandlingsalternativ. De PNSP som ingår i smittskyddslagen och som denna text gäller kan 
vara svåra att behandla med antibiotika i flytande form eller med tabletter. Antibiotika kan 
därför behövas ges direkt i blodet. Eftersom vissa sjukdomstillstånd måste behandlas med 
antibiotika, så är det viktigt att värna om möjligheten att kunna behandla med penicillin. 
Därför är det viktigt att minska risken för att PNSP sprids mellan små barn.  
 
Pneumokocker sprids mycket lätt i förskolemiljö. Många barn, trånga lokaler och mycket 
inomhusvistelse (särskilt vintertid) underlättar spridningen. För att minska risken att PNSP 
ska sprida sig på förskolor och vidare i samhället finns i Stockholms län följande åtgärdsplan, 
som bygger på kunskapsunderlag och rekommendationer utgivna av Socialstyrelsen i maj 
2012. 
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Handläggning av PNSP på förskolan 
1. Vårdnadshavare, Smittskydd Stockholm eller barnets behandlande läkare informerar 

förskolan om att ett barn bär på PNSP. Om inte vårdnadshavaren ger sin tillåtelse 
informeras endast om att ett barn på en viss avdelning bär på PNSP, men inte vilket barn. 

2. Ett barn som bär på PNSP får inte vistas på förskolan så länge bärarskapet pågår.  

3. När något barn konstaterats bära på PNSP på förskolan ska en näsodling för 
pneumokocker tas på alla barn i gruppen. Det är oftast tillräckligt att ta prov på den 
avdelning barnet tillhör, om inte barnen på denna och andra avdelningar tillbringar 
mycket tid inomhus tillsammans.  

4. Barnets behandlande läkare, eller lokalt smittskyddsansvarig läkare/sjuksköterska, eller 
personal från Smittskydd Stockholm kommer att kontakta er för att: 

− tillsammans med er 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.  

− erbjuda stöd för förskolans arbete med hygienrutiner (se 
www.smittskyddstockholm.se  Ämnesområden  Förskolan  Hygienråd i 
förskolan). 

− komma överens om när och hur provtagningen, näsodlingen, ska gå till. 
Provtagningen sker på husläkarmottagningen eller av husläkarmottagningens 
personal på förskolan.  

5. Innan provtagningen ska föräldrarna ha fått ett informationsbrev. Detta kommer 
husläkarmottagningen att be om er hjälp att dela ut till berörda föräldrar. 
Vårdnadshavaren/vårdnadshavarna måste skriftligen intyga att barnet får provtas 
(näsodlas) om de inte själva kan närvara (under förutsättning att ni godkänner att de inte 
behöver vara närvarande vid provtagningen).  

6. Skulle näsodlingarna på förskolan visa att fler barn är smittade diskuteras vidare 
handläggning med Smittskydd Stockholm. 

7. Vid frågor, kontakta husläkarmottagningen eller Smittskydd Stockholm (se 
www.smittskyddstockholm.se  Sjukdomar A-Ö  Pneumokocker med nedsatt 
känslighet för penicillin). 

 

http://www.vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/smittskydd/forskolan/hygienrad.pdf
http://www.vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/sjukdomar/pneumokocker-penicillinresistent/
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