
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

När ditt barn blir sjukt! 
 

Information till föräldrar 
med barn i förskola eller familjedaghem 
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Tänk på att även om barnet verkar vara piggt hemma, så kan 
det vara klokt att stanna hemma en extra dag, så att barnet 
kan återhämta sig ordentligt. Beslut om ett barn ska vara 
hemma fattas av föräldrarna, gärna i samråd med barnom-
sorgspersonalen.  
 
Om barnet ofta är sjukt  
Om barnet ofta är sjukt kan det vara klokt att låta barnet vara 
hemma några extra dagar. Efter en längre sjukdomsperiod 
kan barnet vistas kortare tid varje dag i barngruppen de första 
dagarna. Som förälder är du självklart välkommen att vara 
med.  
 
Kontakta din barnavårdscentral/vårdcentral om du behöver 
råd och hjälp att bedöma barnet.  
 
Hälsovården i förskolan  
Barnhälsovården ansvarar via barnavårdscentralen (BVC) för 
hälsovården i förskolan. BVC-sjuksköterskan besöker därför 
regelbundet förskolan. Vid dessa besök diskuterar man bl.a.: 
 
Sjukdomar som är aktuella på förskolan 
 
Gemensamma bedömnings- och behandlingsrutiner angåen-
de barns sjukdomar 
 
Vid behov diskuteras enskilda barns hälsa och utveckling – 
alltid i samråd med föräldrarna 
 
Som förälder är du givetvis välkommen att vara med vid des-
sa besök om det är något speciellt du vill diskutera.  
 
 

 
Till föräldrar med barn i 

förskolan/familjedaghem 
 
 
Barn i förskola  
Barn i förskola blir mer utsatta för infektioner än andra barn. I 
synnerhet gäller det de minsta barnen. Under första tiden på 
dagis brukar barn ofta bli infekterade. Små barns 
infektionsförsvar är inte så välutvecklat som hos äldre barn 
och vuxna. De flesta infektioner smittar mest när barnet just 
börjat få symtom och familjen ännu inte hunnit uppfatta att 
barnet håller på att bli sjukt.  
 
Vid vistelse utomhus minskas smittspridning mycket.  
 
Barn i familjedaghem  
Även i familjedaghemsgruppen blir barnen utsatta för mer 
smitta än barn som är hemmabarn.  
 
Det är viktigt att utgå från barnets behov  
Det är inte föräldrarnas eller personalens behov som är 
avgörande om barnet ska vara hemma. Ett sjukt och hängigt 
barn behöver en trygg famn att krypa upp i. Barngrupper är 
oftast stimmiga och många barn konkurrerar om personalen. 
Barnets allmäntillstånd, dvs hur barnet äter, sover, orkar leka 
och orka med sig själv, är i regel avgörande för om barnet 
kan vistas i barnomsorgen. Barnet ska orka vara med i de 
vardagliga akiviteterna för att kunna vara i barngruppen. 
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Snuva  
Snuvan är vid en förkylning i början klar och kan övergå till att 
bli tjock och gul/grön efter en tid. Långvarig klar rinnsnuva 
kan behöva bedömas av läkare, då det kan bero på allergi.  

Hemma? 

Ett opåverkat barn med snuva utan feber kan vistas i barn-
grupp.  
 
Hosta 
Hosta förekommer ofta vid luftvägsinfektioner och förkylning-
ar hos barn. Rikligt med dryck kan lindra hostirriterande 
slemhinnor. Rökig miljö försämrar och förlänger hostan. 
Hostmedicin behövs sällan. Vid långvarig hosta och om bar-
net får svårt att andas, kan det behöva bedömas av läkare.  

Hemma? 

Barn med lindrig hosta kan vistas i barngruppen. Hosta kan 
för många barn kortvarigt förvärras i samband med fysisk ak-
tivitet.  
 
Ögoninfektion 
Variga ögon är ett vanligt problem hos små barn och är ofta 
en del av förkylningen. Barn med enbart ögonsymtom, röda 
och variga ögon, kan behandlas med ögontvättningar flera 
gånger dagligen. Ljummet vatten kan användas. Om inte 
detta hjälper efter tre dagar, kontakta 
barnavårdscentral/vårdcentral. Det är lämpligt att använda 
engångshandukar och byta örngott dagligen.  

Hemma? 

Har barnet röda ögon men samtidigt snuva/förkylning, och 
orkar delta i aktiviteterna, kan det vara i barngruppen. Har 
barnet däremot variga ögon som klibbar ihop och måste 
tvättas flera gånger dagligen ska det vara hemma. 
 

Råd vid vanliga symtom och 
sjukdomar 

 
Virus och bakterier  
De flesta infektioner hos barn, som t e x vanliga förkylningar, 
orsakas av virus. Flera av de vanliga barnsjukdomarna är 
också virussjukdomar. Virus går inte att behandla med antibi-
otika. Virusinfektioner smittar som mest mycket tidigt i sjuk-
domsförloppet. Bakterieinfektioner, som t e x halsfluss, öron-
inflammationer och urinvägsinfektioner medför ofta att barnet 
behöver behandlas med antibiotika. Då är det bäst att barnet 
får stanna hemma några dagar extra. Två dagar krävs oftast 
för att göra barnet smittfritt, men det är barnets allmäntillstånd 
som avgör om det orkar gå tillbaka till daghemmet (se sid 4 
”utgå från barnets behov”).  
 
Feber  
Det är vanligt att små barn insjuknar med hög feber. Oftast 
beror det på en virusinfektion. Som feber räknar vi en mor-
gontemperatur över 37,5°C eller mer än 38°C på kväl len. 
Vissa barn har ständigt något förhöjd temperatur utan att vara 
sjuka.  

Hemma? 

Barn med feber ska vara hemma. Låt ditt barn få minst någon 
feberfri dag hemma innan det återgår till barngruppen. Ju 
längre sjukdom och ju svårare sjukt barnet har varit, desto 
längre tid behöver det vara hemma för att vila upp sig.  
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Herpesvirus 
Många barn har enstaka blåsor kring mun och på läpparna i 
samband med förkylningen. Första gången barnet får her-
pesvirus, kan det ibland uppstå allvarligare muninfektioner, 
med svullnade slemhinnor kring tänderna och många blåsor i 
munnen. Barnet har då i allmänhet feber, har ont när det äter  
och mår inte bra. Pröva Alvedon/Panodil en halvtimme före 
mat och dryck. Försök gärna med glass och kall dryck.  

Hemma? 

Barnet ska vara hemma när det är påverkat och inte orkar äta 
och dricka och har feber.  
 
Höstblåsor 
Inkubationstid 3-5 dagar. Höstblåsor är en virussjukdom, som 
ger feber samt blåsor i munnen och på händer och fötter. 
Vanligast i slutet av sommaren och i början av hösten, därav 
namnet. Höstblåsor kallas ibland hand-, fot- och munsjuka 
och ibland (helt felaktigt) mul- och klövsjuka. Höstblåsor har 
dock inte något samband med mul- och klövsjuka, som är en 
djursjukdom.  

Hemma? 

Ja, då barnet har feber. Barnet kan återgå till barngrupp då 
det är feberfritt och orkar vara med i gruppen.  
                          

                                         

 

 

Öroninflammation 
Öroninflammation följer ofta efter en förkylning. Lindrig värk 
och lock för öronen är vanligt och går ofta över på något dygn 
utan behandling. Att sova med huvudet högt minskar 
svullnaden i näsan och örats slemhinnor.  
 
Misstänkt öroninflammation ska bedömas av läkare – 
antibiotikabehandling kan bli aktuell. Till barn över två år och 
med konstaterad öroninflammation kan man i vissa fall avstå 
från antibiotikabehandling. Om öronvärken hos ett barn med 
öroninflammation försämras ska en ny läkarbedömning 
göras.  

Hemma? 

Eftersom öroninflammation inte i regel smittar kan barnet 
återgå till barnomsorgen om det är feberfritt och orkar delta i 
verksamheten.   
 
Halsinfektion 
Halsont i kombination med hosta och eller snuva är nästan 
alltid orsakad av virus. Tecken på halsinfektion kan vara att 
barnet har feber, svårt att svälja, dreglar och inte vill äta eller 
dricka. Symtomen går ofta över på några dagar utan särskild 
behandling. Håller febern i sig och barnet fortfarande har ont i 
halsen, kan det vara en bakteriell infektion (halsfluss) 
förorsakad av streptokocker. Då krävs ibland 
antibiotikabehandling.  

Hemma? 

Barnets allmäntillstånd får avgöra när det kan återgå till barn-
gruppen. Vid en streptokockinfektion bör barnet stanna 
hemma minst två dygn med antibiotikabehandling.  
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Vårtor 
Vårtor orsakas av virus. De läker oftast av sig själva utan be-
handling. Det kan dröja flera år innan de försvinner. Smärt-
samma vårtor kan behandlas på olika sätt.   

Hemma? 

Nej.  
 
Svampinfektioner 
Barn kan få olika svampinfektioner. En vanlig typ kallas ring-
orm. Hudförändringar är typiska med ringformade rodnader. 
Smittan kan spridas via husdjur. Behandlas med svampdö-
dande salva, kontakta BVC/vårdcentralen.  

Hemma? 

Nej.  
 
Springmask 
Springmasken är en smal, vit, cirka 1 cm lång sytrådsliknan-
de tarmparasit. Masken vandrar ner till ändtarmsöppningen 
under natten och lägger ägg. Det leder till besvärande klåda. 
Springmask förekommer relativt ofta hos barn. Springmask 
behandlas med maskmedel (receptfritt). Det är viktigt med 
noggrann handhygien, rena underkläder och rena 
sängkläder. När barnet kliar sig i stjärten fastnar äggen under 
naglarna, de stoppar fingrarna i munnen och äggen hamnar i 
tarmen igen. På så sätt uppstår en kretsgång.  

Hemma? 

Nej.  
 

Maginfektioner  
Diarré med eller utan kräkning beror ofta i vårt land på en 
virusinfektion. Barn kan förlora mycket vätska, varför det är 
viktigt att barnet ges rikligt med dryck. Kontakta 
barnavårdscentralen eller vårdcentralen eller 
sjuvårdsupplysningen för att få råd. Sempers 
vätskeersättning är utmärkt som vätska vid magsjuka. 
Blöjbarn som varit utomlands och varit magsjukt ska lämna 
avföringsprov. Barn som insjuknat inom två veckor efter 
utlandsvistelse ska också lämna avföringsprov. Detta görs via 
vårdcentralen.  

Hemma? 

I det akuta skedet, när barnet har kräkningar och vattentunna 
avföringar ska det vara hemma. Barnet kan återgå till 
barngruppen när det ätit normalt, inte kräkts eller haft 
vattentunna diarréer under två dagar. Samråd med 
förskolepersonalen. Vissa barn kan vara lite lösa i magen 
under flera veckor efter en diarrésjukdom, men detta betyder 
vanligen inte att de smittar.  
 
Mollusker 
Mollusker är en hudinfektion som orskas av ett virus. 
Molluskerna uppträder som blanka, hudfärgade upphöjningar 
och är i början stora som knappnålshuvud. De uppträder 
vanligast på ben, bål och armar. Barnet smittar sig själv då 
det kliar sig. Mollusker är helt ofarliga och läker oftast utan 
behandling. Läkningstiden kan variera från några månader 
upp till flera år.  

Hemma? 

Nej.  
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Hemma? 

Det är bra om barnet är hemma under den tid behandlingen 
genomförs.   
 
Impetigo 
”Svinkoppor”. En smittsam hudsjukdom orsakad av bakterier. 
Det uppstår såriga utslag, oftast kring munnen och under nä-
san. Behandlingen består i att man tvättar bort sårskorpan 
med tvål och vatten eller badda med Alsollösning. Vid svåra 
fall av impetigo kan man ibland behöva behandla med antibi-
otika.  
 

Hemma? 

Ja. När såren har läkt och inte vätskar längre kan barnet 
återgå till barngrupp.  
 
 
 
                          
 
 

                                 

 

 

Huvudlöss 
Huvudlöss förekommer ibland i förskolegrupper och skolor. 
Lusen är 2-4 mm stor, sitter i hårbotten och förorsakar mer 
eller mindre intensiv klåda. Äggen (gnetterna) kan ses som 
små vita ”korn” på hårstråna. Huvudlöss sprids endast från 
människa till människa genom direktkontakt hår mot hår. Man 
hittar lössen säkrast genom att kamma igenom håret med så 
kallad finkam, som köps på apoteket. Det är lättare att se 
nedfallande löss om håret kammas över en spegel eller vitt 
papper. Använd förstoringsglas. Undersök hela familjen.  
 
Huvudlöss behandlas med ett receptfritt preparat, som finns 
på apoteket. Bruksanvisningen måste följas noggrant. Efter 
behandling ska håret finkammas dagligen under en till två 
veckor. Alla som har huvudlöss bör behandlas samtidigt.   
 

Hemma? 

Om behandling och uppföljning skett enligt ovan finns det 
ingen anledning att vara hemma. Det är bra om föräldrar 
meddelar förskolan om deras barn har fått löss, så att de kan 
informera övriga föräldrar så att alla i förskolan kan 
undersökas och finkammas ungefär samtidigt.  
 
Skabb 
Skabb orskas av en parasit. Sjukdomen är smittsam och kan 
överföras bl a via sängkläder. Symtom är klåda, speciellt nat-
tetid och som följd av detta rivmärken, huvudsakligen på ar-
mar och ben. Dessa kan vara svårt att skilja från eksem. Lä-
kare bör rådfrågas. Sjukdomen behandlas med helkroppsav-
tvättning med ett särskilt medel. Hela familjen bör behandlas. 
Dessutom ska sängkläder tvättas noggrant.  
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Hemma? 

Barnet ska vara hemma i minst två dygn efter insatt behand-
ling för att bli smittfri. Barnet kan återgå till barngrupp då det 
är feberfritt och orkar delta i aktiviteterna.  
 
Kikhosta 
Inkubationstid 10-14 dagar. Kikhosta börjar som en vanlig 
förkylning. Efter någon vecka kan hostattacker, kikningar och 
kräkningar uppträda. Kikhostan smittar mest i början innan de 
typiska symtomen uppträder, sedan i avtagande grad i ytterli-
gare 3-4 veckor. Idag finns det ingen bra behandling mot kik-
hosta. För barn under 1 år rekommenderas antibiotikabe-
handling i tidigt skede. Kontakta barnavårdscen-
tral/vårdcentral.  
 
Ovaccinerade spädbarn som utsätts för kikhostasmitta bör 
antibiotikabehandlas oavsett om de hunnit få symtom eller 
inte. Om medicinen sätts in tidigt kan den lindra symtomen 
under kikningsperioden. Den första dosen kikhostevaccin 
som ges vid 3 månaders ålder på barnavårdscentralen, räck-
er inte till för att skydda mot kikhosta.  
 
Om kikhosta går på förskolan är det viktigt att informera för-
äldrar så att de kan skydda eventuella småsyskon.  
 

Hemma? 

Barnets allmäntillstånd avgör om barnet ska vara hemma. 
Dålig sömn och kikningar innebär ofta att barnet inte orkar 
vara i barngrupp. Ur enbart smittsynpunkt är det meningslöst 
att isolera barnet.  
 

Barnsjukdomar 
 
Vattkoppor  
Inkubationstiden är 14-21 dagar. Vattkoppor är en 
virussjukdom som ger typiska blåsor på kroppen, smittar 
några dygn innan utslagen kommer och tills kopporna torkat 
in. Som regel en ofarlig sjukdom. Viktiga undantag är gravida 
kvinnor som ej haft vattkoppor – då risk finns att barnet kan 
skadas – samt för barn med nedsatt immunförsvar. 
Exempelvis cancersjuka barn och barn som regelbundet får 
kortison i tablett- eller injektionsform.  

Hemma? 

Barnet ska vara hemma så länge det kommer nya koppor 
och tills samtliga koppor torkat in. Barnet kan återgå till 
barngruppen när det orkar, även om inte alla torra koppor 
”fallit av”.  
 
Mässling – påssjuka – röda hund 
Dessa tre sjukdomar är alla orsakde av virus. Alla barn 
erbjuds vid 18 månaders ålder vaccination mot de här tre 
sjukdomarna på BVC. Mässlingen är den sjukdom som man 
blir sjukast av med hög feber och allmänpåverkan. Vid 
påssjuka svullnar man ofta i spottkörtlarna framför öronen. 
Om du misstänker att ditt barn insjuknat i någon av dessa 
sjukdomar, kontakta barnavårdscentralen/vårdcentralen för 
att få ordenlig diagnos och råd om hur du ska vårda ditt barn.  
 
Scharlakansfeber 
Inkubationstid 2-4 dagar. Halsfluss, feber och ett finprickigt 
rött utslag, framför allt i ljumskar och armhålor. Ofta röd  
knottrig tunga (smultrontunga). Scharlakansfeber är en  
streptokockinfektion som ska antibiotikabehandlas (penicillin). 
Kontakta barnavårdscentralen/vårdcentralen.  
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 Hygienråd 

 
Det är de vuxna som genom goda exempel lär barnen! 
 
God handhygien är det bästa sättet att förhindra smittsprid-
ning.  
 
Tvätta händerna före måltid och efter toalettbesök eller blöj-
byte, använd engångshanddukar och flytande tvål.  
 
Den som hjälper ett barn att snyta sig ska sedan tvätta hän-
derna.  
 
Om något barn blöder på förskolan, har personalen instruk-
tion att använda handskar när de plåstrar om barnet. Blod-
smitta kan förekomma i sällsynta fall.  
 
 

Barnhälsovård i förskolan 
 
Barnhälsovården är rådgivare till förskolan när det gäller 
hälsofrågor. Personalen på förskolan kan vid behov 
kontakta lokala barnavårdscentralen och ställa allmänna 
frågor om hälsovård.  
 

”Femte sjukan” - Erythema infectiosum 
Inkubationstid 5-7 dagar. En virussjukdom som mest drabbar 
barn i åldrar 2-10 år. Sjukdomen kan ibland ge feber i några 
dagar och lättledvärk samt karaktäristiska utslag med kraftig 
rodnad på kinder, armar och ben och delvis på bålen. 
Utslagen kan kvarstå 1-2 veckor. Kän lätt förväxlas med 
nässelutslag.  
 

Hemma? 

Vid feber och om barnet är påverkat.  
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Vid förgiftning ring 

112 och begär giftinformationen! 
 

För råd och upplysning ring 
Sjukvårdsupplysningen Landstinget i Värmland telefon 1177 

eller Giftinformationscentralen telefon 08-331 231 
 
 
 
 
 
 

Barnhälsovårdsenheten 
Landstinget i Värmland 
Vårdcentralen Gripen 

Box 547 
651 12 Karlstad 

Tfn: 054-61 66 77 
2009 

 
 

 

 
 

Förgiftning 
 
Förvara alltid läkemedel i låst skåp! 
Förvara alltid starka syror och luter, petroleumprodukter m.m 
utom räckhåll för barnen. Var särskild uppmärksam på det du 
har i köket och garaget.  
 
Om ett förgiftningstillbud ändå inträffar är grundregeln:  
 
Ge rikligt med dryck (vatten eller mjölk), dock ej till medvets-
lös. Var noggrann med att ta vara på förpackningar och annat 
som kan ge ledtråd vad det är barnet fått i sig.  
 
Ring 112 om det är akut och begär giftinformation. De kan 
svara hela dygnet runt. I mindre brådskande fall så ringer 
man  
08-331 231, Giftinformationscentralen.   
 
Giftinformationscentralen kommer att ge råd om hur man ska 
förfara. Det är inte alltid lämpligt att framkalla kräkning, gör 
inte det utan att fått det rådet från giftinformationscentralen. 
Giftinformationscentralen kan också hänvisa till att söka akut 
läkarvård.  
 
I många fall kommer giftinformationscentralen att råda att 
barnet ska få medicinskt kol. Dosen förmedlas av Giftinforma-
tionscentralen, men det kan vara mycket klokt att alltid ha 
medicinskt kol hemma, därför att om det ska ges skall det 
ges så fort som möjligt. Det köps på apotek och dosen till 
barn framgår av förpackningen, så att man beräkna hur 
mycket man bör ha hemma.  
 


