
 
 2019-04-02 Sidan 1 av 1  
 

        
Postadress Telefon 026-15 53 09 Besöksadress 
Region Gävleborg Telefon 026-15 53 08 Ingång 31 
Gävle sjukhus Telefon 026-15 53 07 Gävle sjukhus 
801 87 Gävle Telefon 026-15 49 08 
 Telefon 026-15 53 58  
Webb: www.regiongavleborg.se/smittskydd             E–post: smittskydd@regiongavleborg.se 
 

Ringorm – information till föräldrar 
 
Symtom 
Det vanligaste symtomet på ringorm är små röda och kliande utslag. Utslagen är runda eller 
ovala och någon millimeter till flera centimeter i storlek. Ytan är ofta fjällande eller 
småknottrig. När utslagen blir större kan de börja läka i mitten och får då sin typiska 
ringform. Det typiska tecknet på svamp i hårbotten är en eller flera fjällande fläckar med korta 
avbrutna hårstrån. 
 
Behandling 
Vid misstanke om ringorm bör uppsöka hudläkare för att få rätt och tillräcklig behandling. 

Hur du undviker att smitta andra 
När du eller ditt barn har ringorm och hårbottensvamp är det viktigt minska risken för att 
smitta andra. Du kan göra följande: 

• Tvätta till exempel sängkläder, filtar, handdukar, mössor och slöjor i minst 60 grader C. 
• Rengör hårborstar och kammar. Titta efter ringorm på husdjuren. Infektionen ser ofta ut 

som en hudfläck där det saknas päls. 
• Undvika direktkontakt med någon som är smittad. 
• Dela inte kläder, handdukar, hårborstar eller andra personliga saker med andra. 

Kan barn vara i förskolan eller skolan? 
Smittrisken upphör snabbt efter behandlingsstart. Barn som påbörjat behandling kan gå 
förskola eller skola. 

Städning/sanering på förskola – information till personal 
 
• Be föräldrarna tvätta igenom textilier och även vagnarna. 
• Ni kan torka ytor som man använder med bar hud (t.ex. sovmadrasser, 

samlingsmadrasser) med medel. 
• Byt skötbordsmadrasser. 
• Tvätta förskolans textilier, helst i 60 grader. 
• Tvätta mattor 
• Tvätta leksaker (både hårda och mjuka) 
• Gör en storstädning med fuktad mikrofiberduk med rengöringsmedel. Damma på samma 

sätt. 
 
Läs på förpackningarna så att det inte är olämpligt i barnmiljö.  
Gör gärna det här precis när ni stänger inför sommaren. 
 
Läs mer här: 
Hygien, smittskydd och miljöbalken – Socialstyrelsen 
 
Ringorm - 1177 Vårdguiden 

http://www.regiongavleborg.se/smittskydd
mailto:smittskydd@regiongavleborg.se
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/e85c98c5f7fa493d9123a55d374da836/hygien-smittskydd-miljobalken-objektburen-smitta.pdf
https://www.1177.se/Gavleborg/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Ringorm-och-harbottensvamp/
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