
 

 
NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 

Dokument 
PM 

Upprättat av 
Anders Nystedt 

Giltigt från  
2016-10-18 

  

Godkänt av 
Anders Nystedt 

 

Revideras senast   
2017-10-18 

 

 

 

 

Sida 1 av 1 

Förskolebarn Inte förskolebarn 

Ingen kontakt 
med  

förskolebarn 

Kontakt  
med  

förskolebarn 
 

Avsluta Provta barnen 

Odla alla barn  
(ej personal) på 

indexbarnets avdelning 

Hemma till  
två negativa prover 

i rad 
 
 

Familjeodling Positiva fynd Ingen positiv 

Överväg att odla avd. på nytt  
och utvidga ev. till andra avd.  
med syskon/andra kontakter 

Avsluta 

MIC ≤ 1,0 mg/L MIC > 1,0 mg/L 

Avsluta Smittskyddsanmälan 

 

Handläggning vid bärarskap av pneumokocker med nedsatt 
känslighet för bensylpenicillin (PNSP) 
 

Pneumokocker (Streptococcus pneumoniae) utgör en av våra vanligaste infektions-

relaterade dödsorsaker. Uppkomsten av pneumokocker med nedsatt känslighet 

(sensitivitet) för penicillin (PNSP, penicillin-non-susceptible Streptococcus pneumoniae) 

och annan antibiotikaresistens har gynnats av ett högt antibiotikatryck och har blivit ett 

allvarligt hot mot folkhälsan. PNSP skrevs därför 2004 in i smittskyddslagen som en 

allmänfarlig sjukdom. För att förhindra spridning av PNSP rekommenderas följande: 
 

A. Vid fynd av PNSP med MIC ≤ 1 mg/L för bensylpenicillin ska tydlig dokumentation 

om detta finnas i journalen och bärarskap framgå av eventuella remisser. Detta för att rätt 

behandling snabbt ska kunna väljas vid behov. Även fynd av pneumokocker med  

MIC ≤ 1 mg/L kan föranleda en tillfällig intervention, såsom vid en lokal spridning av en 

pneumokockstam med resistent mot flera antibiotikaklasser, se SmL 2 kap.5 §.   

Vid oklarhet, kontakta Smittskydd. 
 

B. Vid fynd av PNSP med MIC > 1 mg/L för bensylpenicillin 

 ska smittskyddsanmälan skickas 

 ska smittspårning genomföras för att utreda utbredningen av smittspridningen, se 

flödesschemat nedan 

 ska förhållningsregler utfärdas, som bland annat innebär att barn med pneumokocker 

med MIC över 1 mg/L inte vistas i förskola 

 ska tydlig dokumentation finnas i journalen och PNSP-status vid behov framgå av 

eventuella remisser 
 

Kontrollprover tas på patienter som är bärare av pneumokocker med MIC > 1 mg/L tills 

dess att patienten har varit PNSP-negativ i två konsekutiva nasofarynxodlingar tagna med 

en veckas mellanrum. Därefter bedömer läkaren om förhållningsreglerna kan lyftas. 
 

Schema vid fynd av pneumokocker med nedsatt penicillinkänslighet 


