
Vad är förkylning?

Förkylning orsakas av virus. 
Det finns cirka 400 olika 
förkylningsvirus som alla
ger olika besvär.

Anita Groth, privat ÖNH-specialist
Strama



Vilka är symtomen vid förkylning?
• Snuva
• Ont i halsen
• Feber – ibland
• Heshet
• Hosta – värk bakom bröstbenet, torrhosta 

som övergår i slemmig hosta
• Pipande andning ofta hos små barn 

= obstruktiv bronkit
• Huvudvärk – ont i pannan, kinderna och 

öronen
• Muskelvärk – ibland, ofta vid influensa

Symtomen är  kortvariga och varierande, 
ibland få symtom och ibland alla symtom 
beroende på virussort



Hur länge varar en förkylning?
Allmän tumregel 
• 3 dagar för att bli sjuk 
• 3 dagar då man är ordentligt sjuk 
• 3 dagar för att bli frisk 

HA TÅLAMOD! 



Hur vanligt är förkylning?
• 6–12 förkylningar per år hos de små 

förskolebarnen
• 4–6 förkylningar per år hos äldre förskolebarn
• 3–5 förkylningar per år hos vuxna i kontakt 

med små barn (småbarnsförälddrar, 
förskolepersonal, mor- eller farföräldrar) 

• Under förkylningssässongen oktober till april 
är det vanligt och helt normalt med två 
förkylningar per månad 

Ett svenskt förskolebarn är förkylt 2–2,5 
månader totalt per år!



Hur smittar förkylning?
Virus sprids 
• någon dag innan förkylningen bryter ut 

och ytterligare några dygn
• via luften när vi talar, nyser eller 

hostar 
• genom direktkontakt när vi tar i hand 

eller tar varandras föremål/leksaker i 
handen eller munnen 



Hur behandlas förkylning?
Det finns inget antibiotikum, t.ex penicillin, som biter mot 
förkylningsvirus! Kroppens eget immunförsvar mot virus 
och bakterier läker infektionen.

Symtomen kan lindras av 
• Koksaltdroppar i näsan
• Näsdroppardroppar
• Rensugning av näsan 
• Högläge (över20°)
• Febernedsättande och smärtstillande medel 
• Luftrörsvidgande mediciner 
• Att stanna hemma och vila 
• Hostdämpande och slemlösande hostmediciner 

har inte visat sig ha någon större effekt och är olämpliga till små barn 
yngre än 2 år



Virus eller bakterier?
• Virus passerar in  i slemhinnornas celler och 

förökar sig där
• Det kan endast ses med elektronmikroskop

• Det finns inget antibiotikum som botar  
förkylningsvirusvirus!

• Bakterier  finns i regel på slemhinneytan och 
kan ses i vanliga mikroskop

• Penicillin eller  andra antibiotika dödar 
bakterier

• Kroppen har ett eget försvar mot både mot 
virus och bakterier 

• De flesta förkylningar och luftvägsinfektioner 
går över av sig själva, även bakteriella 
infektioner



Virus eller bakterier?

Alla har en normal nyttig bakterieflora i kroppen
som är ett naturligt skydd mot infektioner

Endast vissa bakterier är sjukdomsframkallande

De 4 vanligaste bakterierna i luftvägarna:

1. Pneumokocker        2.Haemofilus influenzae

3.Moraxella  catarrhalis 4.Streptokocker grupp A



Varför får man en 
bakterieinfektion?

• De vanligaste luftvägsbakterierna finns  
normalt bakom näsan hos nästan alla 
förskolebarn (60–80 procent)

• Snälla bakterier finns i kroppen utan att 
barnet blir sjukt, de tar upp plats så att de 
andra bakterierna som ger sjukdom inte 
får någon plats att vara på

• Om man först blir smittad av ett 
förkylningsvirus kan bakterier lättare 
angripa och fästa på slemhinnorna!



Bakteriella följdsjukdomar

Streptokockhalsfluss – är idag allra vanligast

Öroninflammation – är näst vanligast

Bihåleinflammation – ovanligt hos barn

Lunginflammation – relativt ovanligt

Hjärnhinneinflammation – mycket sällsynt
Struplocksinflammation v mycket sällsynt

QuickTime och en
TIFF (okomprimerat)-dekomprimerare

krävs för att kunna se bilden.



Varför får man antibiotika?
Fördelar med antibiotika

Antibiotika ges vid en bakteriell följdsjukdom för att det kan:

• bota och förkorta sjukdomsförloppet

• minska risken för smitta

• i vissa fall minska risken för svåra 
komplikationer



Varför får man antibiotika?

Nackdelar med antibiotika
• Barnet blir strax efter behandlingen extra

känsligt för nya infektioner eftersom den 
normala skyddande bakteriefloran slås ut

• Antibiotika kan ge biverkningar
( diarréer, kräkningar, utslag)

• Bakterierna blir lättare motstånds-
kraftiga (resistenta)



Vad är resistenta bakterier?

• Barnet blir inte immunt mot penicillin eller 
annat antibiotikum – det är bakterierna som 
blir motståndskraftiga (resistenta). 

• Det är viktigt att inte ta penicillin eller andra 
antibiotika i onödan eller för säkerhets skull 
– då lär sig bakterierna hur de blir resistenta. 

• Kriget står mellan antibiotikat och 
bakterierna kroppen är bara slagfältet



Vad är resistenta pneumokocker?

Risken för att drabbas av multiresistenta
pneumokocker är störst

•
 

hos barn under två års ålder

•
 

hos barn som vistas på dagis

•
 

då många barn på dagis får antibiotika 
samtidigt

•
 

hos barn som nyligen fått antibiotika

• hos barn som fått flera antibiotikakurer

I dag är  5 procent av alla pneumokocker pencillinresistenta
i södra Sverige



Feber – vad är det?
• Kroppstemperatur över 38°
• Tecken på att kroppens infektionsförsvar fungerar 
• Vid feber har små barn högre temperatur än vuxna 
• Feber i sig är inget farligt, men hög feber gör ofta barnet hängigt 

och minskar aptiten
• Viktigast är att se till barnets allmäntillstånd
• Ett barn med feber i mindre än 5 dygn, med 

icke påverkat allmäntillstånd och som blir 
hjälpt av febernedsättande medel, behöver 
inte söka sjukvården 

• Om barnet har en komplicerande sjukdom eller 
är under sex månader bör man söka sjukvård
tidigare



Påverkat allmäntillstånd – 
vad är det?

• Se på barnet, ser det sjukt ut?
• Smärtpåverkad, gnällighet, skrikighet som inte viker på 

smärtstillande medel
• Slöhet, svarar inte på tilltal, ger inte kontakt, följer inte med 

blicken
• Minskad aktivitet, ligger bara stilla, orkar inte leka
• Kramper
• Feber  med samtidiga kräkningar (som inte 

beror på magsjuka) eller med stel nacke
• Nedsatt födointag – vill inte äta eller dricka
• Blek, kall hud, slapp muskulatur



Påverkat allmäntillstånd – 
vad är det? forts.

Lyssna på andningen

• Hur andas barnet? Ytligt? 

• Näsvingeandning?

• Indragningar?

• Hur låter andningen?

• Andas det med svårighet?

• Hur fort? > 50 andetag/min?



När kan man avvakta med att 
kontakta sjukvården?

SNUVA med eller utan feber vid opåverkat 
allmäntillstånd

Vissa barn  har mer eller mindre ständig  
färgad  snuva men är i övrigt friska. De smittar 
inte mer än andra barn som bär bakterier bakom näsan.

FEBER < 5 DYGN - särskilt om barnet är 
opåverkat och blir hjälpt av febernedsättande medicin.

HALSONT med snuva och hosta och
lindrig feber < 4 dygn – virusorsakat

HESHET < 1 vecka – är virusorsakat



När kan man avvakta med att 
kontakta sjukvården?

HOSTA
• mycket vanligt vid förkylning, ofta med 

samtidig feber. Ofta torrhosta med värk
bakom bröstbenet första dygnen, kan 
senare övergå till slemhosta 

• Hosta utan påverkat allmäntillstånd
och utan andningsbesvär är oftast 
virusorsakat och går över av sig själv



När bör man kontakta 
sjukvården?

ÖRONONT
• Hos barn och vuxna som inte upphört inom 

24 timmar

• Om det rinner från örat och barnet inte har 
plaströr

• På kvällen/natten kan man vänta till nästa dag 
med att kontakta läkare. Om besvären har upphört 
behöver man inte söka

• Hos barn äldre än 2 år kan man efter läkarbedömning avvakta med 
penicillin då 85 procent av alla örninflammationer läker av sig själva

• Barn yngre än 2 år behandlas med penicillin



När bör man kontakta 
sjukvården?

HOSTA 
• med andningsbesvär, pipande eller 

väsande andning 
• med hög feber eller feber över 38°

i mer än 5 dygn 
• med snabb andning 
• med ont vid inandning, hållkänsla 
• som varar mer än 3–4 veckor 



När stanna hemma från 
förskolan?

Stanna hemma
• Barnets behov avgör – inte föräldrarnas eller personalens behov 
• Barnets allmäntillstånd avgör– barnet ska 

orka deltaga i aktiviteterna även utomhus 
• Barn med feber – även lindrig –

ska vara hemma
• Barn med hosta som håller barnet 

vaket hela nätterna
• Barn med magsjuka tills besvärsfrihet 

(inga diarréer eller kräkningar) i ett till 
två dygn. 

• Vid antibiotikabehandling bör  barnet i regel vara 
hemma minst två helst tre dygn



När gå tillbaka till förskolan?

Gå tillbaka

• Allmäntillståndet avgör när barnet 
kan vara i förskolan

• En feberfri dag hemma behövs för 
att barnet ska orka vara med på
alla aktiviteter

• Vid magsjuka bör barnet vara utan 
kräkningar eller diarréer ett, helst två, 
dygn innan man återvänder till förskolan



Var kan man bli smittad 
av förkylning?



Smittkällor?

• Öppen förskola?

• Förskolan?

• Uteförskolor?

• Stora barngrupper?



Flera smittkällor?
• Köpcentra?

• Affärer?

• Släktträffar?

• Stora folksamlingar?



Hur kan man minska 
smittspridning vid förkylning?



Stanna hemma i början av 
förkylningar!



Hosta och nys i armvecket!

ATTJOOOO!



Noggrann handhygien!



Använd flytande tvål



Använd egen handduk, helst 
pappershandduk



Använd handdesinfektionsmedel!

t.ex.  Etanolgel

• Efter toalettbesök
• Före maten
• När man är smutsig
• Särskilt vid utbrott



Vistas mycket utomhus



Lek ute i alla väder



Tack för att ni lyssnade!

Förkylningsmaterialet kan laddas ner på 
www.skane.se/smittskydd/strama
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