
  
 

 

 

 

 
   
Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, SE-831 40 Östersund. Besök: Forskarens väg 3. 

Telefon 010-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se 

 

Ökning av antalet fall av kikhosta hos spädbarn förväntas under sommaren och 
hösten. Viktigt att spädbarn får tidig behandling.  
 

Antalet rapporterade fall av kikhosta ökade bland vuxna under 2017 jämfört med 2016, vilket 

delvis tolkas bero på en ökad provtagning för kikhosta. Antalet fall av kikhosta hos spädbarn har 

totalt sett inte ökat, men i år liksom de tre föregående åren, ses en säsongsökning av antalet fall hos 

spädbarn från juni månad och framåt. Fyra spädbarn yngre än 30 dagar har under de tre senaste 

månaderna insjuknat i kikhosta. Det är viktigt att dessa små barn får behandling snabbt, och att 

gravida kvinnor med långvarig hosta provtas och behandlas för kikhosta för att minska risken att 

barnet smittas efter födseln. 

 
 Kikhosta är en allvarlig sjukdom för spädbarn 

Kikhosta kan för de spädbarn som drabbas vara en mycket allvarlig sjukdom. Sjukhusvistelse 

och komplikationer vid kikhosta är vanligast hos de allra yngsta som ännu inte fått något 

vaccin. 

 
 Viktigt att spädbarn får tidig behandling 

Ungefär 8 av 10 spädbarn, yngre än 5 månader, får antibiotika i samband med kikhosta, men 

oftast ges behandling med fördröjd start, 13 dagar (mediantid) efter symtomdebut. En ökad 

uppmärksamhet för kikhosta hos de allra minsta, och deras omgivning, möjliggör tidigare 

diagnostik och behandling. 

 
 Den första dosen vaccin får ges redan från 2,5 månaders ålder. 

Risken att drabbas av allvarlig sjukdom minskar redan efter första vaccinationen. Nittiosju 

procent (97 %) av alla spädbarn erhåller sin första dos i tid enligt schemat, en klar förbättring 

sedan 2016.  
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Behandla spädbarn tidigt 

Spädbarn under 6 månader bör få förebyggande behandling med antibiotika redan vid misstanke 

om att de utsatts för smitta (invänta inte provsvar innan behandling påbörjas). Barn under 12 

månader bör få behandling vid symtom som tyder på kikhosta, även om sjukdomen ännu inte är 

konstaterad.  

 

Läs Folkhälsomyndighetens rapport med rekommendationer för att förebygga kikhosta bland 

spädbarn 

 
Symtom som motiverar provtagning 

 Spädbarn med  

– Hosta utan andra symtom. Hosta med kikning, cyanos, kräkning och/eller apné 

– Apné som enda symtom 

– Symtom (enligt ovan) som inte syns vid undersökning, men som föräldrar berättar om 

 

 Hosta hos äldre barn, ungdomar och vuxna, om de har nära kontakt med spädbarn. 

 Hosta hos gravida kvinnor i slutet av graviditeten, under tredje trimestern. 

 

Läs mer om att förebygga kikhosta bland spädbarn på Folkhälsomyndighetens webbsida 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datakällor: Folkhälsomyndighetens förstärkta övervakning av kikhosta och SmiNet. 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/bab0128d49d84aa59f6ead253bf7745b/rekommendationer-forebygga-kikhosta-spadbarn-16010.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/bab0128d49d84aa59f6ead253bf7745b/rekommendationer-forebygga-kikhosta-spadbarn-16010.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-for-att-forebygga-kikhosta-hos-spadbarn/

