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1. KVALITETSMÅL 

Hindre spredning av kikhostesmitte. 

2. MÅLGRUPPE FOR PROSEDYREN 

Rutinen gjelder i Bærum kommune.  

3. ANSVAR 

Smittevernoverlegen er ansvarlig for oppdatering av rutinen 

4. DEFINISJONER 

Kikhoste :  Bakteriell luftveisinfeksjon forårsaket av bordetella pertussis 

5. UTFØRELSE 

Forebyggende tiltak 

Kikhostevaksine er en del av barnevaksinasjonsprogrammet ved 3, 5 og 11-12 måneders 

alder. Barn født etter 1998 blir revaksinert med DTP i 7 års alder. Dette antas å gi beskyttelse 

i bortimot 10 år ved å hindre eller mildne sykdom. Fra høsten 2013 vil det også bli gitt DTP-

IPV i 10 klasse. Rekrutter har rutinemessig fått DTP-IPV ved innrykk. Det anbefales videre 

at hele befolkningen tar en selvbekostet booster vaksine hvert 10 år. 

Smittemåte  

Kikhoste spres ved nærdråpesmitte i forbindelse med hosteanfall. Kikhoste er mest smittsomt 

den første uken etter symptomdebut. Deretter avtar smittsomheten og etter 3 uker regnes ikke 

pasienten lenger for smitteførende. 

Inkubasjonstid: 7-10 dager. 

Sykdomsforløp 

Inndeles i 2 stadier:  

• Det katarralske stadiet med forkjølelseslignende symptomer som hoste, feber og rennende 

nese.  

• Etter ca 1 uke følger anfallsstadiet med intens hoste som kan vedvare flere uker eller 

måneder, med forsert inspirasjon (kiking) og eventuelt oppkast.  

Hos spedbarn er det beskrevet hjerneskade som følge av pustestopp og/eller toksiner fra 

bakterien. Hos større barn og voksne er sykdommen selvlimiterende. 

Diagnostikk 

Dyrkning – særlig ved utbrudd – er viktig for om mulig å undersøke på nye stammer og 

antibiotikafølsomhet  

 PCR-prøve - gjøres i samme nasofaryngealprøve  

( tas med dacron- eller kalsiumalginatpensel via nesen og sendes uten nedkjøling med egnet 

transportmedium) 

 

Antistoff påvisning  i tillegg, dog etter 4 ukers sykdom tas kun antistoff. 



                  

Rekvisisjonen skal påføres dato for sykdomsstart og dato for siste vaksine. 

Behandling  

Behandling med erytromycin har effekt dersom det gis tidlig i forløpet; katarralsk stadium. 

Behandling senere enn 3 uker etter sykdomsdebut har liten hensikt både med tanke på å 

forkorte sykdomsforløpet og redusere smitterisikoen. Kikhoste er definert som en 

allmennfarlig smittsom sykdom og følgelig skal pasienten ikke betale egenandel for 

undersøkelse og behandling. 

Tiltak ved enkelttilfelle eller utbrudd 

• Ved et påvist tilfelle av kikhoste må forebyggende tiltak alltid vurderes overfor sårbare 

nærkontakter. Med nærkontakter menes personer i samme husstand som primærkasus eller 

andre personer som har hatt tett og nær kontakt til primærkasus i perioden etter 

symptomdebut og som derfor kan ha vært eksponert for kikhostebakterien. 

• Profylaktisk behandling med erytromycin kan mildne og forkorte forløpet av kikhoste. Det 

anbefales at dette gis samtlige husstandsmedlemmer som ikke har fått vaksine i løpet av de 

siste 5 år dersom det i familien er sårbare personer ; ufullstendig vaksinerte barn under 2 år 

eller uvaksinerte over 2 år med alvorlig astma, medfødt hjertefeil eller nedsatt immunforsvar. 

Gravide i første trimester bør ikke ta erytromycin. . 

• Ved utbrudd i lokalmiljøer kan det for spedbarn være aktuelt å fremskynde vaksinasjonsstart 

(kan gis fra 6 ukers alder og med 4 ukers intervall). 

• Dersom det er gått mer enn 6 uker fra primærkasus ble syk og ingen andre 

familiemedlemmer har vist tegn til sykdom, har det lite hensikt med erytromycinprofylakse 

 

      Tabell. Forebyggende tiltak overfor friske nærkontakter under 2 år: 

 < 3 mnd 3 mnd –  2 år 
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Profylaktisk behandling med 
erytromycin i 10 dager 

Profylaktisk behandling med erytromycin i 
10 dager. Bør starte vaksinasjon 
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Profylaktisk behandling med 
erytromycin i 10 dager. Ny 

vaksinedose dersom det er gått 
mer enn 4 uker siden siste satte 

dose 

Profylaktisk behandling med erytromycin i 
10 dager. Ny vaksinedose dersom det er 

gått mer enn 4 uker siden siste satte 
dose 
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— Ny vaksinedose dersom det er gått mer 
enn 4 uker siden siste satte dose 

 

 

Kikhoste og barnehager 

Ved utbrudd (dvs 2 eller flere tilfeller) i barnehage eller skole, skal smittevernlegen varsles. 

Foreldre og ansatte bør gjennom skriv informeres om symptomer, tiltak overfor uvaksinerte 

og delvis vaksinerte nærkontakter under 2 år, samt tilbud om vaksinasjon til andre uvaksinerte 

i barnehagen eller skolen (se vedlegg). Ved kun ett tilfelle hos et barn i en barnehage eller 

skole er det tilstrekkelig å oppspore nærkontakter i samme barnehage eller skole. 

Ved behandling tidlig i sykdomsforløpet er pasienten vanligvis smitteførende fem dager etter 



igangsatt behandling, og barn bør derfor holdes hjemme fra barnehage eller skole denne 

perioden. Friske nærkontakter som settes på profylaktisk behandling trenger ikke å være 

hjemme fra barnehage.  

Meldings- og varslingsplikt  

Meldingspliktig til MSIS, gruppe A.  

Varsling til kommunelege, Folkehelseinstituttet og andre instanser kan være aktuelt ved 

utbrudd. 
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7. VEDLEGG 

Brev om kikhoste til skole og barnehage 
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