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Fastställare: Signar Mäkitalo

Impetigo - information till föräldrar och
personal
Sjukdomen kallas på svenska för svinkoppor vilket är missvisande. Sjukdomen
har inget med grisar att göra och koppor (blåsor) behöver ej heller uppkomma.
Symtom
Vid impetigo bildas det gulaktiga sårskorpor på rodnad hud. Ofta kommer utslaget
kring näsa och mun i samband med förkylning. Orsaken är att huden blir irriterad,
och därmed mer mottaglig för bakterieinfektionen, när barnet snorar. Hud som är
torr eller påverkat av t.ex. eksem drabbas lättare än normal frisk hud.
Impetigo kan även förekomma på bål, armar och ben.
Orsak
Impetigo är en ytlig hudinfektion som orsakas av bakterier. Det är streptokocker
eller stafylokocker som orsakar sjukdomen.
Streptokocker kan även ge upphov till halsfluss och scharlakansfeber.
Inkubationstid
2–3 dagar.
Smittvägar/smittspridning
Bakterierna sprids via kontaktsmitta, antingen direkt genom att man berör en
annan människa eller via något föremål t.ex. en handduk. Impetigo sprids ofta lätt
på förskolan genom att man får mycket bakterier på fingrar, då det är svårt att låta
bli att beröra det kliande utslaget.
Behandling
Vid små förändringar räcker det att hålla rent med tvål och vatten. Vid lite större
förändringar kan man använda receptfria salvor. Är utslagen omfattande eller om
den infekterade har feber, ger man ofta behandling med antibiotika.
Åtgärder inom förskolan
Vid spridning inom förskolan får man vidta åtgärder för att minska risken för
kontaktsmitta:
a. Tvätta händer efter varje toalettbesök och före och efter mat.
b. Använd flytande tvål, använd gärna handsprit.
c. Använd pappershanddukar.
d. Var ute extra mycket – även vintertid.
Impetigo kan vara ett delsymtom i ett streptokockutbrott där flertalet barn har
andra symtom.
Se även lokalt informationsblad streptokocker inom barnomsorgen.
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Hemma?
Ja, barnet bör vara hemma tills såren ej längre vätskar.
Referenser
Smitta i förskolan- En kunskapsöversikt www.folkhalsomyndigheten.se

Mer information hittar du på vår webbsida www.regiongavleborg.se/smittskydd
under rubriken Förskolan-Skola. Om du har några frågor är du välkommen att
ringa oss på Smittskydd, telefon 026- 15 53 08.
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