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Flåttbitt og flåttbårne infeksjoner; informasjon til skoler og barnehager 
 
 

Hovedbudskap:  
99% av alle flåttbitt er ufarlige og gir ikke sykdom. 1% kan gi infeksjon med borrelia 
og den er enkel å behandle med antibiotika. TBE (flåttbåren hjernebetennelse) er 
mye sjeldnere og er vanligvis en mild sykdom hos barn og ungdom. Det finnes 
vaksine mot TBE, denne anbefales ikke vanligvis for barn og unge.  

 
Flåtten trives i fuktig skog, gjerne løvskog med mye undervegetasjon. Mennesket er ikke en 
naturlig vert for flåtten, så det er en «misforståelse» når flåtten biter oss. Det er smågnagere, 
fugler og hjortedyr som er hovedverter for flåtten.  
 
Det er lett å beskytte seg ved å bruke lange bukser og ha sokkene utenpå buksene. 
Insektspray (myggmiddel) som sprayes på huden på beina, evt buksene, bidrar til å hindre 
flåtten i å komme over på kroppen. Rist klærne etter skogstur. Flått kan fjernes på mange 
måter, bruk gjerne pinsett. Det gjør ingenting om det står litt av kjeven igjen, men prøv å 
skrape den av for å unngå irritasjon og rødhet i huden.  
 
Det er lurt å inspisere kroppen etter at man har vært ute i skog og mark. Faren for infeksjon 
øker dersom det går mer enn ett døgn før flåtten fjernes. Når flåtten har bitt seg fast, gjerne i 
lysken, knehasene, under armene, på halsen, bak ørene, i seteregionen, suger den blod 
noen dager og slipper taket. Ofte merker vi ikke at vi er bitt, men det kan bli rødt rundt 
bittstedet og klø litt. Det røde området rundt bittstedet som kommer rett etter bittet er ikke 
tegn på infeksjon. Det kan sammenlignes med et myggstikk.  
 
Borrelia er en bakterie. Infeksjon kan skje i rundt 1% av alle flåttbitt. Dersom du er infisert,  
viser det seg i de aller fleste tilfeller ved at det kommer en rød ring rundt bittstedet, gjerne en 
ukes tid etter bittet. Denne brer seg utover og er blek i midten. Mange blir aldri syke selv om 
de har fått denne ringen. Men for sikkerhets skyld anbefaler vi behandling med antibiotika. 
Vanlig penicillin anbefales. Noen ganske få borreliainfeksjoner som ikke blir behandlet i dette 
stadiet, kan gå videre til ledd eller nervesystem, og disse skal behandles i 
spesialisthelsetjenesten.  
 
TBE (tick borne encephalitis)  er en virusinfeksjon som i noen få tilfeller kan gi 
hjernebetennelse. TBE er mye sjeldnere enn borreliainfeksjoner. De fleste blir ikke syke. Hos 
barn og ungdom som likevel blir syke, har sykdommen vanligvis et mildt forløp. Det finnes en 
vaksine som anbefales folk som er mye ute i skog og mark og som har lett for å få flåttbitt. 
Vaksine er vanligvis ikke nødvendig hos barn og unge.  
 
 
Dagfinn Haarr, smittevernoverlege 

Helse- og sosialsektoren 
Smittevernoverlegen  
 
 
 
 
 

 

http://www.kristiansand.kommune.no/

