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Skabb 

Ett typiskt fynd är 5-10 millimeter 

långa, svårupptäckta gångar i huden.  

 

     
 

Skabb 

 
Orsak  Ett kvalster (det cirka 1/2 mm stora skabbdjuret 

Sarcoptes scabiei).  
 
Reservoar  Människans skabbdjur infekterar bara människa. 

Annan skabb kan finnas hos hund, häst, får och 
räv och smittar inte människor. 

 
Mottaglighet Alla är mottagliga. Man kan drabbas flera gånger. 
 
Smitta Måttlig smittsamhet. Kvalstret överförs mellan människor vid nära hudkontakt som 

t.ex. långa kramar och sova i samma säng. Sexuell kontakt kan smitta.  
 
Inkubationstid  I genomsnitt 5 veckor, men kan variera mellan 2 - 10 veckor. 
 
Symptom Besvärlig klåda (framförallt nattetid) och spridda utslag. Ofta ses gångarna på 

handledernas insida mellan fingrarna, på armbågarna, kring naveln, på könsorgan 
eller stjärten. Området kring bröstvårtorna drabbas ofta hos kvinnor. På små barn 
ser man ofta förändringar i handflator och fotsulor.  

 
Behandling Diagnosen bör vara klar innan behandling startar. Skabb behandlas i första hand 

med det skabbdödande medlet Tenutex (medlet ska ej användas av gummiallergi-
ker). Följ bruksanvisningen noga! Vid svårare fall upprepas behandlingen. (OBS! 
Utslagen och klådan kan sitta i ett bra tag efteråt, vilket gör att många blir oroliga 
och felaktigt behandlar en gång till. Klåda efter behandling kan lindras med t ex 
hydrokortisonkräm under några dagar) 

 
Provtagning Läkaren letar fram djuret med nål och tittar i mikroskop. Det är viktigt att rätt dia-

gnos ställs innan man startar behandling, eftersom tenutexbehandlingen är stark 
och kan skapa hudirritation. Besvären kan även bero på andra orsaker än skabb. 

 
Åtgärder  Skabb kan inte överleva utanför människokroppen mer än 1-2 dygn. Viktigast är att 

tvätta sängkläder, handdukar och de kläder som varit närmast kroppen. Material 
som inte kan tvättas, t.ex. skor och handskar vädras i två dygn. (Hela bostaden 
behöver inte saneras.) 

 Smittspårning bör innefatta övriga familjemedlemmar och närstående ”kramkontak-
ter”.  

 
Vid fall av skabb på förskola, boende el. dyl. bör man i första hand kartlägga ev. 
skabbförekomst bland barn/boende och personal. De med symtom undersöks och 
behandlas. Behandling bör inte startas förrän man vet att det är skabb. Barn med 
skabb bör vara hemma från förskolan ett dygn i samband med behandling, och 
kan sedan återgå. Övriga personer kan i de flesta fall leva och arbeta som vanligt. 


