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Information om kikhosta till föräldrar med barn på förskola/skola 
 
Ett fall av kikhosta har diagnostiserats på ert barns förskola/skola. 
 
Kikhosta är en luftvägsinfektion som ger hosta och ibland också feber. Hostan tilltar oftast 
under några veckor och kan ge kikningar. Barn över 1 år som vaccinerats mot kikhosta och 
vuxna brukar ha lindriga symtom, men är ändå smittsamma.  
 
Barn som har kikhosta får vistas i förskola/skola eftersom smittan redan finns spridd i 
barngruppen då kikhosta konstateras.  
 
Vilka kan bli svårt sjuka? 
För barn under 1 år och speciellt barn under 6 månader kan kikhosta vara en svår och 
besvärlig sjukdom. Detta gäller i synnerhet barn som ännu inte fått de två första 
vaccindoserna (innehåller kikhostevaccin) i barnvaccinationsprogrammet.  
Men även barn som fått två vaccindoser kan få en besvärlig sjukdom.  
 

• När barn under 1 år utsatts för smitta med kikhosta ska man alltid kontakta sin 
hälsocentral för bedömning. Barn som är under 6 månader kan erbjudas förebyggande 
antibiotikabehandling så att de inte insjuknar i kikhosta. 

 
• När barn mellan 6 månader-1 år får besvär som liknar kikhosta (hosta med eller utan 

kikningar och ev. snuva) kan antibiotikabehandling ges. Kontakta er hälsocentral för 
bedömning. 

 
• Gravid kvinna som ska förlösas inom den närmaste tiden och har utsatts för smitta, ska 

kontakta sin hälsocentral för bedömning av behandling. Detta för att undvika smitta 
mellan mor och nyfött barn.  

 
 
Kontakt 
Om ni som föräldrar har frågor är ni välkomna att i första hand kontakta  
er hälsocentral. Ta gärna med detta brev till hälsocentralen. 
 
Ni kan också kontakta Smittskyddsenheten i Gävleborg, telefon 026-15 53 08 vid frågor. 
 
 
 
Ingegerd Hökeberg 
 
Bitr. Smittskyddsläkare 
Region Gävleborg 
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