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Halsinfektioner - föräldrainformation

Halsont hos barn beror oftast på en virusinfektion och då har penicillin ingen effekt, utan 
infektionen läker ut av sig själv. Om man bär bakterier i halsen, t ex streptokocker och är helt 
besvärsfri eller har lindriga besvär, behövs inte heller penicillinbehandling. Kroppen läker 
oftast ut även en lindrig bakterieinfektion av sig själv utan komplikationer. 
Hos barn under 3 år brukar streptokockinfektion ge feber och tjock varig snuva medan äldre 
barn får halsfluss (tonsillit) med feber, stora rodnande ömmande vitprickiga (variga) 
halsmandlar och grötigt tal.  Scharlakansfeber är en streptokockinfektion som ger halsfluss,  
småknottrigt utslag över kroppen och smultronliknande tunga. Streptokocker kan också 
orsaka svinkoppor (impetigo), nagelbandsinfektion och infektion i underliv samt vid 
ändtarmsöppning.
Det är endast vid uttalade besvär som vid t ex halsfluss med feber över 38,5 o C samt 
ömmande lymfkörtlar och halssmärta som läkare bör kontaktas. 
För svinkoppor finns ett särskilt informationsblad.

Smittvägar/smittsamhet
Hög smittsamhet. Halsinfektioner sprids genom droppsmitta från sekret, genom direktkontakt 
mellan människor eller genom kontakt med föremål (t ex leksaker som barn sugit på). 

Tid från smitta till insjuknande
1-3 dagar

Behandling
Egenvård vid lättare fall, t ex låta barnet vila, dricka mer än vanligt, varm dryck kan lindra 
hosta. Näsdroppar och febernedsättande/smärtstillande läkemedel kan ges vid behov.
Penicillinbehandling efter provtagning vid mer påtagliga besvär, se ovan.

Hygienråd
 God hand- och hosthygien. Låt alltid barnet tvätta händerna före måltid och efter 

toalettbesök. Tvätta händerna efter att ha hjälpt barnet att snyta sig. Lär barnet att 
hosta och nysa i armvecket.

 Barnet bör ha egen handduk, som tvättas ofta. Tvätta även barnets örngott ofta.
 För att undvika att infektionen återkommer bör nappar och tandborstar bytas ut.
 Leksaker som barnet sugit på bör rengöras 

Ska barn med halsont stanna hemma från förskolan?
Har barnet en lindrig halsinfektion (virus- eller streptokockorsakad), som inte 
antibiotikabehandlats kan barnet återgå till förskolan när det varit symtom- och feberfritt i 
minst 24 timmar och när allmäntillståndet är sådant att barnet orkar delta i förskolans vanliga 
aktiviteter, som kan innebära flera timmars utevistelse.
Om barnet fått antibiotika bör det stanna hemma från förskolan under minst två dagars 
behandling och återvända när allmäntillståndet är sådant att det orkar med förskolans 
aktiviteter.

Observera
 Informera förskolans personal om att ditt barn har en streptokockinfektion så kan 

smittspridningen på förskolan begränsas.

För mer information
 Socialstyrelsens bok Smitta i förskolan: www.folkhalsomyndigheten.se
 1177 Vårdguiden: www.1177.se




