
till dig som har

ont i bihålorna
Råd och fakta om antibiotika och infektioner

Ont i bihålorna
Bihåleinflammation är en inflammation i ett eller flera 
av ansiktets hålrum, bihålorna. Bihålorna är normalt 
luftfyllda men vid en förkylning, då slemhinnorna  
svullnar, kan vätska och partiklar ansamlas och ge upp-
hov till inflammation. Detta sker i så fall efter ca tio 
dagar med förkylningssymtom. Vanligtvis orsakas bi-
håleinflammation av virus eller bakterier men kan ock-
så bero på allergi eller överkänslighet. De flesta virus-  
eller bakterieorsakade bihåleinflammationer läker ut av 
sig själva. Ibland kan det bli aktuellt med antibiotika. 
Antibiotika hjälper inte mot virus, så det är normalt 
att ha restsymtom som snuva och nästäppa i ett par 
veckor efter en förkylning, oavsett om du fått antibio-
tika eller inte.

Vuxna
Vuxna som varit förkylda i mer än tio dagar med färgad 
snuva och svår värk i kinder/tänder, kan ha utvecklat 
bihåleinflammation. Misstanken stärks om läkaren vid 
undersökningen också finner tjock varig snuva i näs-
hålan och om besvären sitter på ena sidan. Vid mått-
lig bihåleinflammation har antibiotika i regel ingen  
effekt. Vid svår bihåleinflammation, som bekräftats med 
röntgenundersökning eller ultraljud, kan antibiotika  
förkorta läkningstiden med fyra till fem dagar.

Barn
Infektioner i barndomen är ett viktigt led i uppbygg-
naden av immunförsvaret. Barn har därför mellan sex 
och åtta förkylningar per år och kan ha färgad snuva 
under lång tid. Antibiotikabehandling gör ingen nytta 
vid dessa tillstånd. Ensidig långvarig snuva hos små 
barn kan även bero på att något litet föremål, till exem-
pel en pärla, fastnat i näsan.

Goda råd

• Nässköljningar med ljummet vatten eller koksaltlös- 
 ning kan lindra besvären.

• Avsvällande nässprayer kan användas i högst tio  
 dagar vid besvärlig nästäppa.

• Smärtstillande läkemedel, till exempel paracetamol 
 eller ibuprofen, kan tas vid behov.

• Nässpray med kortison kan ha effekt hos vuxna, sär- 
 skilt vid allergi eller annan överkänslighet.

Att vara uppmärksam på
Barn: Vid tecken på allvarlig infektion, såsom hög  
feber, slöhet och svullnad/rodnad över en bihåla eller i 
ögonvrån bör barnet bedömas akut av läkare.

Vuxna: Allvarliga komplikationer är ytterst sällsynta. 
Vid svår värk, svullnad i ansiktet och/eller hög feber 
bör läkarundersökning göras akut.

Att tänka på med antibiotika
Om antibiotika behövs, används i första hand penicil-
lin. Det är inte bra att ta antibiotika i onödan då de 
nyttiga bakterierna du bär på slås ut. Behandlingen 
kan ge biverkningar som diarré och utslag. Dessutom 
bidrar all antibiotikabehandling till att bakterier utveck-
lar motståndskraft (resistens) så att behandlingen inte 
fungerar när den verkligen behövs.
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Underlaget till detta faktablad är framtaget av Smittskyddsinstitutet med stöd av dess Strama-råd och distribueras av Strama Halland.
Fördjupad information om olika sjukdomar och besvär hittar du på www.1177.se/Halland


