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Med hygienråd, svalgodling
på alla barn i gruppen, generös
smittspårning och samtidig tio
dagars behandling med penicil-
lin V till alla identifierade strep-
tokockfall lyckades man effek-
tivt avbryta ett streptokockut-
brott i en förskola söder om
Stockholm. Mot bakgrund av
att riktlinjer saknas för hur
man handlägger sådana utbrott
ges här en utförlig rapport av
det aktuella fallet.

Förekomsten av de fruktade kompli-
kationerna reumatisk feber och glome-
rulonefrit har minskat i vår del av värl-
den, kanske som en följd av effektivare
antibiotikabehandling eller ändrad fö-
rekomst av streptokockstammar. Likväl
utgör streptokockinfektionerna fortfa-
rande ett medicinskt och ekonomiskt
problem genom sin smittsamhet, till ex-
empel inom familjer, och genom sin be-
nägenhet att orsaka utbrott, inte minst i
barngrupper. Återkommande frågor är
hur man mest effektivt, kostnadseffek-
tivt och med minsta risk för gynnande
av bakteriell resistensutveckling hand-
lägger dessa fall, samt vem som är an-
svarig för handläggningen. Strepto-
kockinfektion i sig är inte längre en an-
mälningspliktig sjukdom, däremot fö-
religger anmälningsplikt enligt Smitt-
skyddslagen vid upptäckt av en ökad
ansamling streptokockfall.

För närvarande saknas generella
riktlinjer för handläggningen av strep-
tokockutbrott. Med anledning av detta

redovisar vi erfarenheter och synpunk-
ter från ett streptokockutbrott i en dag-
hemsgrupp i vårt upptagningsområde.
Syftet med vårt ingripande och våra åt-
gärder var att snabbt bryta den pågåen-
de epidemin samt att i denna situation
jämföra våra vanligaste diagnostiska
metoder: klinisk undersökning, snabb-
test för streptokocker respektive svalg-
odling. Vid odlingspositiva fall utfördes
även serologisk T-typning av strepto-
kockerna.

Epidemiologisk kartläggning
I början av februari 1997 informera-

des barnavårdscentralen (BVC) genom
ett telefonsamtal från personal på den
aktuella förskolan om ett befarat strep-
tokockutbrott på en av förskolans av-
delningar. Detta hade debuterat efter ett
långt jul- och nyårsuppehåll, då majori-
teten av barnen varit hemma 1–2 vec-
kor. Förskolan ligger i ett område med
blandad lägenhets- och småhusbebyg-
gelse strax söder om Stockholm, och
avdelningarna bestod av 13 barn 0–3 år,
18 barn 0–6 år och 18 barn 3–6 år gam-
la. Endast en avdelning, den med de äld-
re barnen, var drabbad av streptokock-
utbrottet, och den epidemiologiska
kartläggningen begränsades till denna.

Redan vid den första telefonkontak-
ten lämnade BVCs sjuksköterska hygi-
eninstruktioner (se Faktaruta). Några
dagar senare, den 13 februari, besökte
BVCs sjuksköterska och läkare avdel-
ningen för kartläggning av det befarade
utbrottets svårighetsgrad. Avdelnings-
personal hade informerat föräldrarna
om vårt besök och inhämtat informa-
tion om tidigare diagnostik och behand-
ling av streptokocker bland barnen samt
i förekommande fall hos övriga familje-

medlemmar. Under de föregående tre
veckorna hade hälften av barnen varit
odlingspositiva för streptokocker efter
symtomgivande halsinfektion, och en
tredjedel av gruppens barn hade en eller
flera familjemedlemmar som också fått
behandling efter diagnostik. Denna in-
formation kompletterades med klinisk
undersökning av varje barn (se nedan).

Odling på alla barn
och all personal
Situationen bedömdes väl uppfylla

kriterierna för en streptokockepidemi
(>1/3 av barnen infekterade och dia-
gnosen verifierad kliniskt eller med od-
ling). Efter samråd med smittskyddslä-
karen beslutades att göra förnyad kli-
nisk bedömning på samtliga avdelning-
ens barn, snabbtest, svalgodling och i
positiva fall T-typning av streptokoc-
kerna. Vidare bestämde vi oss för sam-
ma diagnostiska undersökningar på all
personal samt för smittspårning kring
alla positiva fall i vår undersökning.
Kostnaderna för undersökningarna
skulle debiteras smittskyddsläkarens
smittskyddsanslag. Behandling med
penicillin V (oavsett tidigare behand-
ling och under förutsättning att eventu-
ell penicillinallergi uteslutits) skulle
ges till alla streptokockpositiva i något
test oavsett symtom eller ej.

För den förnyade undersökningen
och provtagningen besökte BVCs sjuk-
sköterska och läkare samt vår lokala
smittskyddssköterska avdelningen den
21 februari och hade öppet hus på BVC
den 24–25 februari för kompletterande
smittspårning.

I undersökningen inkluderades av-
delningens samtliga barn (n=18+1, där
ett var nytillkommet för inskolning un-
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• Var ute extra mycket.

• Undvik blandning av barn från de olika avdelningarna.

• Tvätta dagligen leksaker som kan ha haft munkontakt.

• Tvätta dagligen barnens örngott.

• Använd bara engångshanddukar.



der den pågående handläggningen).
Barnen var 3,6 till 5,9 år gamla (medel
5,0 år). Medelåldern för de 9 flickorna
var 5,1 år och för de 10 pojkarna 4,8 år.
Ytterligare inkluderades all personal
(n=9) som haft kontakt med barngrup-
pen under utbrottet. Personalen, som ut-
gjordes av kvinnor i åldersgruppen 23
till 61 år (medel 37,5 år), bestod av fö-
reståndaren, tre anställda på den aktuel-
la avdelningen, ytterligare tre anställda
på de andra avdelningarna men som till-
fälligt lånats till den aktuella avdelning-
en, en städare och en köksansvarig.
Smittspårningen resulterade i att ett an-
tal föräldrar (n=14) och syskon (n=6)
också inkluderades i undersökningen.
Utöver detta tillkom, på egen begäran,
några mödrar (n=3) till barn som tidiga-
re under utbrottet diagnostiserats och
behandlats för streptokockinfektion.

Både odling och snabbtest
För varje undersökt barn, medlem i

personalen och familjemedlem ifylldes
ett formulär med personuppgifter, in-
formation om tidigare och/eller aktuell
streptokockinfektion och i så fall typ av
diagnostik och behandling, kliniska
fynd vid undersökning av underteckna-
de den 13 och/eller 21 februari, utfallet
av vår diagnostik och efter denna insatt
behandling samt resultat av smittspår-
ning i omgivningen.

Klinisk undersökning gjordes på av-
delningens samtliga barn och hela per-
sonalen av BVCs läkare och i den upp-
följande smittspårningen bland familje-
medlemmar av BVCs sjuksköterska på
BVC. Allmäntillståndet bedömdes lik-
som mun, svalg och hudkostym. Sär-
skilt eftersöktes förekomst av varig snu-
va, hypertrofa tonsiller med rodnad, be-
läggningar och proppar samt impetigo,
paronykier och hudfjällning på hand-
och fotsulor.

En snabb-immunokemisk analys för
kvalitativ diagnostik av streptokock
grupp A-antigen från svalgprov använ-
des (Abbotts testpack Strep A plus
OBC). Testet har, i en klinisk utvärde-

ring på patienter med halsont, i jämfö-
relse med svalgodling visat sig ha en
sensitivitet på 98 procent och en speci-
ficitet på 94 procent [1]. Samtliga våra
prov togs av BVCs sköterska, och själ-
va testet utfördes av vår smittskydds-
sköterska enligt fabrikantens anvis-
ningar. Vid avläsning av testen har var-
je antydan till positivt tecken tolkats
som positivt svar.

Samtliga svalgodlingar togs av
BVCs sköterska och skickades för ana-
lys enligt gällande rutiner vid Kliniskt
bakteriologiska laboratoriet, Huddinge
sjukhus.

Alla positiva svalgodlingar sändes
för serologisk T-typning till enheten för
bakteriologi, Smittskyddsinstitutet i
Stockholm.

Alla positiva fall i svalgodling
och/eller snabbtest behandlades med
penicillin V i 10 dagar; för barnen 12,5
mg/kg kroppsvikt 2 gånger dagligen
och för de vuxna 0,8–1 gram 2 gånger
dagligen.

Epidemi bekräftades
Vid det första förskolebesöket, den

13 februari, kunde 16 av 18 barn under-
sökas (Tabell I och II). Fyra barn hade
pågående streptokockbehandling med
antibiotika, varav två var hemma. Vi
fann rodnade, något svullna tonsiller
hos 3 av16 barn, som samtliga hade be-
handlats den senaste månaden. Inget
barn hade hudsymtom som tecken på
streptokockinfektion, ej heller före-
komst av varig snuva.

Vid återbesöket, den 21 februari, var
alla 19 barn närvarande för undersök-
ning. Odling och snabbtest togs på 16 av
19 barn (Tabell I och II), dock ej på tre
barn med pågående antibiotikabehand-
ling. Två av antibiotikabehandlingarna
var ordinerade efter positivt strepto-
kockprov och den tredje mot en akut
mediaotit. Pojken med otiten var dock
med största sannolikhet även strepto-
kockinfekterad då smittspårning i hans
familj identifierade två streptokockfall.
Bland de provtagna barnen var fem po-
sitiva i ett eller båda proven (två i od-
ling, ett i snabbtestet och två i odling
och snabbtest). Dessa fem barn tillsam-
mans med de tre barnen med pågående
streptokockbehandling utgjorde 42 pro-
cent (8 av 19) av barnen i gruppen, vil-
ket fortfarande väl bekräftade en pågå-
ende epidemi. För ett av barnen, en sex-
årig pojke som var positiv i båda pro-
ven, var detta ett recidiv och därtill hans
tredje streptokockinfektion sedan års-
skiftet. De andra fyra barnen med nu
konstaterad streptokockinfektion var ti-
digare obehandlade. Ett av dessa var en
flicka som bara hunnit vara på dagiset
under fem dagars inskolning.

Rodnade och i något fall svullna ton-
siller sågs hos 9 av 19 barn och hos 3 av
5 streptokockpositiva barn. Resterande
sex barn med svalgrodnad var alla strep-
tokocknegativa (Tabell I och II).

Smittspårningen kring de fem strep-
tokockpositiva barnen samt två av dem
med pågående antibiotikabehandling
gav 3 av 14 positiva föräldrar (2 positi-
va i odling och 1 positiv i odling och
snabbtest) och 3 av 6 positiva syskon (1
positiv i odling, 1 positiv i snabbtest och
1 positiv i odling och snabbtest). En av
14 föräldrar angav trötthet sedan ett par
veckor, och denne fader var också posi-
tiv i svalgodling. Resten av föräldrarna
och de sex syskonen, som blivit föremål
för smittspårning, var alla asymtomatis-
ka. Familjen, hörande till pojken med
sin nu tredje infektion, som redan ge-
nomgått familjebehandling med peni-
cillin V var infektionsfri vid den aktuel-
la smittspårningen.

Bland personalen noterades svalg-
rodnad hos 4 av 9 men inga strepto-
kockförenliga symtom i övrigt. Ingen i
personalen hade diagnostiserats eller
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Tabell I . Uppgifter om förskolegruppens barn som diagnostiserats och behandlats före 970212
under det aktuella streptokockutbrottet.

Tidigare
Född Tidigare familje- Snabb- Smitt-

Kön år behandling behandling test Odling spårning

F 1993 x2 ja – –
P 1993 x2 ja – –
P 1992 x1 ja – –
F 1992 x2 ja – –
P 1992 x2 nej
F 1992 x1 nej _
P 1992 x1 nej +
P 1992 x2 ja – –
P 1992 x1 ja – – –
F 1991 x1 ja – – –
P 1991 x2 ja + + –

Tabell II . Uppgifter om förskolegruppens barn som ej diagnostiserats och behandlats under det
aktuella streptokockutbrottet.

Kön Född år Snabbtest Odling Smittspårning

P 1993 – –
P 1992 + – +
F 1992 + + +
F 1991 – + –
F 1991 – –
P 1991 – –
F 1991 – + –
F 1991 – –



behandlats för streptokockinfektion se-
dan årsskiftet. 9 av 9 odlingar och 9 av
9 snabbtest var negativa.

I vår undersökning av i huvudsak
asymtomatiska barn och vuxna, dock
under ett pågående streptokockutbrott,
erhöll vi olika resultat i svalgodling och
snabbtestet Strep A. Baserat på totalt 47
individer med dubbla prov (odling +
Strep A) och 11 individer positiva i ett
eller båda proven, erhöll vi för snabb-
testet en sensitivitet på 44 procent och
en specificitet på 95 procent (Tabell III).

Samtliga positiva odlingar T-typades
och 11 av 11 visade sig bestå av strepto-
kocker grupp A T-typ 28, vilket ytterli -
gare stöder ett epidemiskt spridnings-
mönster i den berörda barngruppen.
Alla streptokockpositiva fall i svalgod-
ling och/eller Strep A behandlades med
penicillin V i tio dagar. De behandlade
barnen hölls också hemma de två första
behandlingsdygnen för att uppnå smitt-
frihet. Med dessa åtgärder bröts epide-
min effektivt och inga nya fall rapporte-
rades förutom ett sporadiskt fall först
sex veckor senare.

Måste man ta prov på alla?
Streptokockutbrott i barngrupper är

ett återkommande tids- och kostnads-
krävande problem för berörda parter. I
det aktuella fallet hade familjerna, in-
nan barnhälsovården kopplades in, själ-
va bekostat läkarbesök och 17 odlingar
på 13 av gruppens 18 barn, där 9 prov-
svar lett till behandling. Dessutom lä-

karbesök och 21 odlingar på övriga fa-
miljemedlemmar som lett till behand-
ling i 7 familjer, och utöver detta kost-
naderna i samband med sjukfrånvaro. I
dessa situationer uppstår en desperat
vädjan från berörda föräldrar och dag-
hemspersonal om en övergripande in-
tervention– men hur går man till väga?

En springande punkt är om man ska
behöva ta prov på alla eller bara de sym-
tomatiska barnen vid ett konstaterat ut-
brott. I detta fall hade vi, om vi provta-
git de 9 barnen med svalgrodnad, bara
funnit 3 av 5 streptokockpositiva barn
och missat smittspårningen i en familj
med ytterligare 3 infekterade individer.
5 av 11 streptokockinfekterade indivi-
der hade inte upptäckts. Att enbart be-
handla symtomatiska och odlingsverif i-
erade fall kan fungera så länge dessa fö-
rekommer sporadiskt. Vid anhopning
av fall, reinfektioner och i synnerhet vid
ett utbrott krävs en intensivare smitt-
spårning för att även identifiera potenti-
ellt smittsamma asymtomatiska indivi-
der [2].

Ytterligare är det av vikt att behand-
ling av de positiva fallen sätts in samti-
digt [2]. Det är tidigare beskrivet att
»ping-pong»-infektioner med strepto-
kocker är vanligt inom såväl barngrup-
pen som familjen [3, 4]. Mot bakgrund
av detta är det intressant att personalen
som vistades mitt i detta utbrott ej infek-
terades medan barnens familjemedlem-
mar infekterades både en och två gång-
er. Liknande fynd, indikerande att dag-

hemspersonal ej ingår i smittspridning-
en i samma utsträckning som familje-
medlemmar, har presenterats tidigare
[3]. Förvånande kan det också tyckas
vara att det var avdelningen med de äld-
re barnen som drabbades av den aktuel-
la streptokockepidemin. Detta stämmer
dock med tidigare iakttagelser som vi-
sat att streptokockförekomsten, hos
asymtomatiska barn i gruppverksam-
het, från att vara så låg som 2 procent i
1–2-årsåldern ökar till 19 procent i skol-
åldern [5]. En ökning i streptokockpre-
valens med stigande ålder har också no-
terats i samband med symtomgivande
luftvägsinfektioner på daghem [6], lik-
som vid en streptokockepidemi på för-
skolor i Lundatrakten 1976 [3].

Penicillin V till alla
streptokockbärare
Andra studier har också visat att an-

tibiotika, och i synnerhet penicillin V,
slår ut den normalt streptokockinhibe-
rande svalgfloran och ger en ökad risk
för streptokockrecidiv veckorna efter
behandling [7,  8]. I nuläget med befa-
rad resistensutveckling hos flera bakte-
rier torde dock förstahandsmedlet peni-
cillin V samtidigt insatt till samtliga
streptokockbärare vara det effektivaste
och skonsammaste sättet att avbryta ett
utbrott i en barngrupp. Enligt vår erfa-
renhet utföll denna strategi väl.

Den av penicillin V påverkade svalg-
floran med ökad risk för reinfektion av
streptokocker från omgivningen [7, 8]
talar emot tanken att bespara sig prov-
tagning på de individer som nyligen av-
slutat en penicillinkur i tron att de ej
hunnit reinfekteras. Vår gosse som kon-
staterades ha sin tredje streptokockin-
fektion sedan nyåret hade avslutat sin
föregående antibiotikakur tolv dygn
före vår provtagning. I övrigt hade ing-
et av de fem barn som med säkerhet av-
slutat en antibiotikakur <12 dygn före
vår provtagning hunnit reinfekteras.

Ett barn var positivt i enbart snabb-
testet. Han var tidigare odiagnostiserad
och obehandlad och torde ej ha kvarva-
rande döda streptokockrester som skul-
le kunna påvisas med ett antigenkit men
inte i en odling. Eftersom pojkens sys-
ter och båda föräldrar var streptokock-
bärande vid smittspårningen ligger felet
sannolikt i själva provtagningen eller
analysen av hans svalgodling.

Våra noterade skillnader i svalgod-
ling respektive snabbtest, som resulte-
rade i 44 procent sensitivitet och 95 pro-
cent specificitet för snabbtestet, skiljer
sig i hög grad från de siffror som presen-
teras av fabrikanten och som baseras på
undersökningar av individer med sym-
tomgivande halsinfektion [1]. Diskre-
pansen mellan siffrorna kan eventuellt
förklaras av skillnaderna i våra respek-
tive studiepopulationer. För identifie-
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Tabell III . Jämförelse mellan snabbtest för streptokocker och svalgodling för smittspårning vid
ett streptokockutbrott i en förskolegrupp. Sensitivitet: 4/9=44 procent. Specificitet: 36/38=95
procent.

Svalgodling + – Totalt
Snabbtest

+ 4 2 6
– 5 36 41

Totalt 9 38 47

Handläggningsplan för streptokockutbrott i förskolan

• Telefonkontakt mellan förskola och barnhälsovård.

• Noggranna hygienråd till förskolepersonalen.

• Barnhälsovården besöker förskolan för epidemiologisk kartläggning.

• Vid konstaterat/befarat utbrott (mer än en tredjedel av barnen infekterade
med klinisk eller odlingsverifierad diagnos) kontaktas smittskyddsläkaren för
ställningstagande till:

• Svalgodling på alla barn och all personal (i den/de berörda
grupperna).

• Smittspårning med svalgodling kring alla positiva fall.

• Behandling med penicillin V i tio dagar (dock ej vid misstanke
om penicillinallergi) till alla positiva fall, oavsett symtom eller ej.

• Vistelse i hemmet de två första behandlingsdygnen, för minskad
smittspridning till de andra barnen.



ANNONS



ring av asymtomatiska, potentiellt
smittsamma streptokockbärare, som re-
trospektivt var fallet vid det här hand-
lagda utbrottet, fann vi odlingen säk-
rast. Därtill kommer de praktiska
aspekterna på att i en barngrupp ta prov
på många barn på en gång. Snabbtestet
var betydligt mer tids- och personalkrä-
vande på plats, även om det gav ett
snabbare svar i de fall där det var rättvi-
sande.

Praktiskt ansvar hos
barnhälsovården
Vid en befarad streptokockepidemi i

en barngrupp är det viktigt att avsätta
resurser för en tidig kartläggning av si-
tuationen och att på ett stödjande sätt
lämna adekvata hygienråd (se Faktaru-
ta) till berörd personal. I de fall man
konstaterar ett streptokockutbrott (mer
än en tredjedel av barnen infekterade
med klinisk eller odlingsverif ierad dia-
gnos), är det aktuellt med en övergri-
pande intervention (se Faktaruta). Det
praktiska ansvaret för denna bör ligga
på barnhälsovården. För streptokockin-
fektion gäller inte längre anmälnings-
plikt, men vid en ökad ansamling av fall
ska smittskyddsläkaren informeras.
Smittskyddsläkaren har ett övergripan-
de ansvar för handlingsplanen och kan i
vissa fall bidra till finansieringen, som
på många håll är ett problem i gränslan-
det mellan privata individer, barnom-
sorg, barnhälsovård och primärvård.

Hygienråd till förskolan, svalgod-
ling på hela barngruppen, generös
smittspårning, samtidigt given tio da-
gars behandling med penicillin V till
samtliga identifierade streptokockfall
och i så fall även två dagars vistelse i
hemmet (se Faktarutor) resulterade för
den aktuella förskoleavdelningens 19
barn i 47 provtagna individer, 11 peni-
cillin V-behandlingar och ett effektivt
avbrytande av det pågående strepto-
kockutbrottet utan något fall av reinfek-
tion.
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Summary

Generalised throat specimen culturing
in a preschool outbreak of streptococcal
infection

Ylva Tindberg, Monica Wikman, Staffan
Sylvan

Läkartidningen 1998; 95: 2580-4.

In an outbreak of recurrent group A strepto-
coccal (GAS) pharyngotonsillitis between Ja-
nuary and February 1997 at a Swedish pre-
school, involving 58% (11/19) of the children
and several family members, clinical examina-
tion showed few of the children to manifest sig-
ns and symptoms of tonsillitis. However, throat
specimens yielded GAS growth of the same T-
type in 42% (8/19) of the children and in 30%
(6/20) of family members, but in none of the
staff. Strict hygiene, appropriate antibiotic tre-
atment of all culture-positive individuals irre-
spective of symptoms, and non-attendance at
the preschoool during the first two days of tre-
atment promptly terminated the outbreak and
there were no cases of recurrence.

Correspondence: Dr. Staffan Sylvan, Dept
of Communicable Disease Control, Karolinska
sjukhuset, S-171 76 Stockholm.
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FAKTORER
Särtryck av en serie i
Läkartidningen 1995

Alla kroppens celler reage-
rar på olika signalämnen i
omgivningen, ämnen som
styr deras fundamentala
livsprocesser.

Dessa ämnen kallas kollek-
tivt tillväxtfaktorer. En serie
i Läkartidningen 1995 om
dem speglar tendenser i
dagens medicinska forsk-
ning och pekar på några till-
lämpningsområden.

Området är i början av en
snabb utveckling och
många produkter är under
utprövning för klinisk an-
vändning.

Häftet omfattar 12 artiklar
på sammanlagt 56 sidor +
färgomslag. Priset är 90
kronor. Vid köp av 11–50 ex
82 kronor, vid högre uppla-
gor 77 kronor/exemplar.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Beställer härmed

.......... ex Tillväxtfaktorer 

..............................................
Namn

..............................................
Adress

..............................................
Postnummer/Postadress

..............................................

Insändes till Läkartidningen,
Box 5603,114 86 Stockholm

Märk gärna kuvertet
»Tillväxtfaktorer»

Telefax: 08-20 76 19

TILLVÄXT


