
 

 

Øyekatarr i barnehage, skole og/SFO 
 

 

Øyekatarr (infeksiøs konjunktivitt) er en 
betennelsestilstand i øyets bindehinne, og 

medfører ingen fare for synet. Øyekatarr 
forårsakes av bakterier (bakteriell øyekatarr) 

eller virus (viral øyekatarr). Bakterielle 
infeksjoner er mer vanlig enn virale. Både 

bakteriell og viral øyekatarr vil nesten alltid 
spontanhelbredes i løpet av 1-2 uker. Komplikasjoner er sjeldne. 
 

Det kan være vanskelig å skille mellom øyekatarr forårsaket av virus og 

bakterier hos barn. Det er bare bakterier som kan bekjempes med 
antibiotika, og barnets lege avgjør om behandling med øyedråper skal 

igangsettes. 
 

Smittemåte og smitteførende periode 

Kontaktsmitte med direkte kontakt med øyesekret fra en smittet eller 

indirekte kontakt gjennom forurensede fingre eller håndklær. Noen 
spesielle typer virus kan overføres gjennom forurenset vann og ved dårlig 

klorert vann i svømmebasseng. 
 

Øyekatarr smitter så lenge symptomene er tilstede, eller for bakterielle 
infeksjoner inntil antibiotikabehandling i form av øyedråper har pågått i 1 

døgn. 
 

Inkubasjonstid  

- ved bakteriell øyekatarr vanligvis 1-2 døgn. 

- ved viral øyekatarr vanligvis 5-14 døgn. 
 

Symptomer og forløp 

Bakteriell øyekatarr:  Fremmedlegemefølelse, kløe, sekresjon og rødhet. 

Sekresjonen blir raskt grønn/gul med sammenklistring av øyelokkene om 
morgenen. Det andre øyet angripes vanligvis i løpet av et par dager. 
 

Viral øyekatarr:  Rødhet, oftest klar tåreflod. Svie og ubehag mer uttalt 

enn ved bakteriell infeksjon. Sløret syn kan forekomme. Ofte andre 
symptomer som forkjølelse. 
 

 



Behandling 

Rengjøring og vask av øynene med rent vann flere ganger daglig. Ved 

mistanke om bakteriell øyekatarr gis lokalbehandling med antibiotika. 
Begge øynene behandles til et par dager etter at rødheten har forsvunnet. 

Dersom det er ingen bedring etter 4 døgn, anbefales skifte til annet 
preparat. Ved mistanke om øyekatarr forårsaket av virus er behandling 

vanligvis ikke gitt. 
 
 

Smitteforebyggende tiltak ved utbrudd av øyekatarr er å –  
 

- holde syke barn hjemme 
 

- ha god håndhygiene 
 

- vaske kontaktpunkter som berøres ofte (armatur, håndtak, osv) 
 

- øke frekvensen på vask av leker 
 

- unngå at samme person drypper flere barn 
 

- bruke engangshansker ved drypping av øynene 
 

- skifte hansker og vaske hendene mellom hvert barn 
 

 
 

Mer informasjon om øyekatarr finner du på Folkehelseinstituttets 

hjemmesider, www.fhi.no 
 

Informasjonen er utarbeidet av Trondheim kommune, Miljøenheten og brukes 
med tillatelse. 
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