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Vård/förfaringssätt  
Kikhosta är en smittsam akut luftvägsinfektion, som orsakas av bakterien Bordetella pertussis och som de flesta barn 

är vaccinerade emot. Den ger en långvarig och intensiv hosta. Kikhosta sprids lätt bland närkontakter inom familjen 

och i skolklasser. Även tidigare vaccinerade kan insjukna i kikhosta.  

Kikhosta kan bli mycket allvarlig, t.o.m. livshotande, för ovaccinerade spädbarn  

 

Smittväg 
o smittar via droppsmitta - direktkontakt med sekret från den insjuknades luftvägar (via nysning, hosta) 

o inkubationstid 1 – 3 veckor 

o smittsamheten som störst de två första veckorna efter symtom uppstått - lägre smittsamhet när hostan pågått i 

över tre veckor, tidigare vaccinerad  

o symtomfri person smittar inte 

o patient som fått antibiotikabehandling i smittsamt skede är inte längre smittsam fem dagar efter påbörjad 

behandling  

o immuniteten via vaccination (skydd mot kikhosta) avtar med tiden – en tidigare vaccinerad person (skolbarn, 

vuxen) som insjuknar i kikhosta får ofta lindrigare och mer atypiska symptom och kan då lätt smitta andra 

 

Symtom – tre skeden 
1. Skede   Förkylningssymtom: nästäppa, snuva, lätt halsont, lindrig torr hosta, ibland lätt feber.  

                          Pågår 1 – 2 veckor                        

2. Skede   Hostan förvärras så småningom till stötar/ hostattacker. När patienten till slut drar in andan hörs                 

                          ett kiknande ljud. Eventuellt avslutas hostattackerna med en kräkning. Hos ovaccinerade, ofullständigt   

                           vaccinerade spädbarn kan andningsuppehåll förekomma. Pågår ca 2 – 6 veckor 

3. Skede   Småningom blir hostattackerna lindrigare och börjar avta. Pågår ca 6 – 10 veckor (t.o.m. månader) 

 

Diagnos – provtagning - kontakta laboratoriet före provtagning 

a) PCR test (0995 _– RespNhO = nässvalgprov) 

      - när patienten(barn/vuxna) hostat mindre än tre veckor (färsk infektion) 

                   Provtagningsanvisning i Lab. handboken: http://labhandbok.ad.jakob-reg.fi/labhandbok/0995.htm 

 

b) Serumprov (2471 S-BopeAb = blodprov)                   

      - när patienten (barn/vuxna) hostat i över tre veckor             

o använd näsmunskydd och skyddshandskar vid provtagning  

o kontakta alltid smittskyddsansvarig läkare/hygienskötare vid verifierad kikhosta 
 

Kikhostafall  

o person med mikrobiologisk fastställd kikhostadiagnos ELLER  

o person med typiska kikhostasymtom och har haft nära kontakt med person med mikrobiologiskt fastställd 

kikhosta inom tre veckor från att kikhostapatienten fått symtom eller innan antibiotikabehandling avslutats   

 

Medicinering och profylax 
o misstänkt kikhosta hos spädbarn -  alltid till sjukhus för bedömning av vård och behandling (konsultera 

barnläkare). Behandling påbörjas redan vid klinisk misstanke. Snabb behandling påverkar sjukdomsförloppet. 

o antibiotikabehandling mest effektiv om hostan pågått mindre än två veckor, övriga behandlas för att minska 

smittsamheten.  

o de som har hostat över en månad behandlas inte – har ingen effekt för smittspridning av kikhosta  

o behandling se Toimenpideohje torjuntatoimista hinkuyskätapausten yhteydestä  

             http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135249/URN_ISBN_978-952-302-919-4.pdf?sequence=1 

 

http://labhandbok.ad.jakob-reg.fi/labhandbok/0995.htm
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135249/URN_ISBN_978-952-302-919-4.pdf?sequence=1
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ÅTGÄRDER VID KIKHOSTA INOM FAMILJ OCH VID UTBREDD EPIDEMI 

 

 
1. ENSKILT FALL  

Utred närkontakter  
inom familjen 

o identifiera övriga kikhostefall (se definition) inom familjen och ge   

mikrobprofylax till alla dem, vars symtom börjat för mindre än fyra veckor sen 

o om det inom familjen finns barn under 6 månader eller gravid kvinna över vecka 36 

ges mikrobprofylax till hela familjen oberoende av symtombild eller 

vaccinationsstatus  

Utred närkontakter 

övriga 

o identifiera i övriga närkontakter barn under 6 månader och gravida över vecka 36 och 

ge mikrobprofylax till dem ifall de varit i närkontakt med kikhostepatienten under tre 

veckor från att symptom uppstått och det har inte gått över tre veckor sen 

närkontakten  

Närkontakter = o personer som varit i nära kontakt med insjuknad i kikhosta – bor i samma familj, 

vistas på samma vårdplats/dagis eller i samma skolklass 

 

 

2. EPIDEMI = kikhosta spridit sig från en person till annan och konstaterats flera insjuknade 

 
Epidemimisstanke 

o ta PCR test av några patienter som nyligen insjuknat (haft symtom <3veckor) för att 

säkerställa diagnos och epidemistatus.  

o när diagnos fastställts hos några kan man besluta om behandling av närkontakter 

utgående från klinisk symptombild 

EPIDEMI  

på daghem, i skola, 

på arbetsplats 

o utred närkontakter  

o identifiera övriga personer med symtom på kikhosta 

o behandla alla med symptom – ifall symptom börjat för mindre än fyra veckor sen 

EPIDEMI 

på sjukhus 

 

o ifall det finns barn under 6 månader eller gravid kvinna över vecka 36 på avdelningen 

o – överväg behandling med antibiotika samtidigt för avdelningens alla patienter och 

hela personalen  

      Konsultera i dessa fall alltid infektionsläkare (VCS, THL infektionsläkare) 

EPIDEMI 

vaccination  

o i epidemisituationer kan vaccineringar tidigareläggas, se THL anvisningar 

 

 

 Isolering 

o insjuknade barn stannar hemma från skola och daghem i fem dygn efter påbörjad behandling 

o personer med misstänkt färsk kikhosta (symtom börjat för mindre än tre veckor sen) hänvisas till skilt 

väntrum på jour och mottagningar. Försiktighetsåtgärder vid droppsmitta iakttas.  

o personer som hostat i mer än tre veckor behöver inte isoleras 

o insjuknade iakttar god host- och nysteknik samt god handhygien 

o försiktighetsåtgärder vid droppsmitta iakttas på vårdinrättning i fem dygn efter påbörjad behandling 

o anställda, studerande, praktikanter inom hälso- och sjukvård samt socialvård som vårdar barn under ett år bör 

vara vaccinerad mot kikhosta (Lag om smittsamma sjukdomar 1227/2016) 

 

Smittskyddsanmälan 
o Kikhosta är en övervakningspliktig smittsam sjukdom. Läkare behöver dock inte göra Tart A anmälan vid 

kikhosta (Statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar 146/2017) 

o För personer med kikhosta, misstänkt kikhosta är läkemedel avgiftsfria (Lag om klientavgifter 734/1992 §5) 

 

 

Hänvisning/Tilläggsuppgifter: 

Toimenpideohje torjuntatoimista hinkuyskätapausten yhteydessä, THL 17/2017 
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135249/URN_ISBN_978-952-302-919-4.pdf?sequence=1 

 

Hinkuyskän torjunta Suomessa 2017-2021. THL työpaperi 10/2017 
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/132314/URN_ISBN_978-952-302-834-0.pdf?sequence=1 
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