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Smitta i förskolan 
 

Smittspridning och smittskyddslagen 
Spridning av infektioner i småbarnsgrupper inom förskolan går inte helt att undvika. 

När det gäller vissa infektioner kan det barn som har infektionen ibland sakna 

sjukdomssymtom, eller endast ha så svaga tecken på sjukdom att varken föräldrar 

eller förskolepersonal misstänker att en infektion har startat. Trots avsaknaden av 

symtom kan smittan (virus, bakterier eller parasiter) ändå föras vidare till andra 

personer i gruppen. Men om föräldrar och personal har kunskap om de vanliga 

infektionssjukdomarna i förskoleåldern och om hur de smittar, är det möjligt att 

hindra onödig smittspridning eller oro för smittspridning.  

 

Råd och regler vid smittsamma sjukdomar 
Barn är olika och kan också reagera olika på samma smittoämne. Infektioner kan 

dessutom utvecklas på olika sätt hos olika barn. En del barn blir ordentligt sjuka och 

mår uppenbart dåligt av en infektion, medan andra barn inte alls blir särskilt sjuka, 

trots att det rör sig om samma typ av infektion, och mår inte heller dåligt av den på 

samma sätt. Även tillfrisknandet kan ske olika snabbt. Föräldrar lär sig dock ofta 

med tiden att uppfatta när barnet är på väg att bli sjukt eller när det inte är helt 

återställt från en infektion. Det gäller därför att använda sig av denna kunskap när 

föräldrar och förskolepersonal ska ta ställning till om barnet kan delta i förskolans 

verksamhet, eller om det bör stanna hemma och tillfriskna. 

 

När vet man om ett barn är friskt efter en infektion? 
Det är viktigt att föräldrar och förskolans personal hjälps åt med bedömningen. 

Ibland kan barnet vara piggt på morgonen, men orkar trots det inte med en hel dag 

på förskolan. Barnets ”dagsform” är avgörande för när det kan återgå till förskolan 

efter en infektion. Med dagsform menas att barnet bör ha krafter för att vara 

tillsammans med andra barn (och personal) samt äta, leka och lära, även om det sker 

utomhus. I vissa fall kan du som vårdnadshavare behöva rådgöra med behandlande 

läkare innan barnet återgår till förskolegruppen. Generellt bör föräldrar och 

förskolans personal ta hänsyn till följande 

faktorer: 

• Låt barnets allmäntillstånd avgöra om det kan återgå till förskolan vid eller efter en 

infektion. 
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• Med ett gott allmäntillstånd menas att barnet ska vara piggt, feberfritt1 och orka 

delta i förskolans normala aktiviteter, som också kan innebära utomhusvistelse i flera 

timmar. 

• Ett feberfritt dygn hemma är en bra tumregel. 

(Feberfri utan febernedsättande medicin i kroppen. Om barnet fått febernedsättande 

medicin kan febern återkomma när medicinen efter några timmar försvinner ur 

kroppen). 

 

Återgång till förskolan efter antibiotikabehandling 
Ett barn med en infektion som får behandling med antibiotika kan återgå till 

förskolan när smittsamheten har beräknats minska och när barnet orkar delta i 

verksamheten. En vanlig orsak till att barn får antibiotika är exempelvis att de har 

öroninflammation. Smärtor och feber försvinner redan efter något eller några dygn 

med medicin, och då kan barnet återgå till förskolan om det är tillräckligt piggt. Barn 

med streptokockinfektion, t.ex. halsfluss, bör däremot stanna hemma minst två dygn 

i samband med antibiotikabehandling för att undvika smitta i barngruppen. Det är 

viktigt att en antibiotikakur fullföljs enligt läkarens ordination, även när barnet 

återgått till barnomsorgen. Vårdnadshavaren ansvarar själva för medicinering av 

sina barn.  

 

Infektioner hos barn är normalt 
Att barn får infektioner är normalt, men ibland kan föräldrar uppleva att barn som 

börjar i förskolan får för många infektioner. 

Under de fyra första levnadsåren har barn i genomsnitt sex till åtta 

luftvägsinfektioner per år. Varje infektion läker i genomsnitt ut på en vecka. 

De följande åren minskar antalet infektioner till i genomsnitt två till tre vid 5–19-

årsåldern.  

 

Utevistelse – en friskfaktor 
Utevistelse kan ge flera positiva effekter på barns hälsa. Man kan bland annat anta 

att smittspridningen mellan barn i en grupp minskar när de är utomhus, eftersom 

barnen då inte är så tätt inpå varandra. Smittdoserna blir också mindre eftersom de 

då späds ut i den stora luftvolymen. Utevistelse är därför en friskfaktor. 
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Fakta om smittsamma sjukdomar i förskoleåldern 
 

Diarré och kräkningar 
Magsjuka med kräkningar, lös avföring och sjukdomskänsla är vanligt hos barn i 

förskoleåldrar. Virus, bakterier, bakteriegifter och parasiter kan ge upphov till 

sådana symtom.  

Virusorsakade infektioner dominerar i Sverige, särskilt den infektion som i dag 

kallas för vinterkräksjuka. Även rotavirusinfektioner, som ger diarré hos små barn, 

förekommer. Parasiter kan också ge tarminfektion hos barn. Den vanligaste parasiten 

i Sverige är giardiaparasiten. 

Smittsamheten vid magsjuka är i allmänhet stor, både från kräkningar och från lös 

avföring. Blöjbarn med tarminfektion smittar lätt både personal och andra barn. De 

flesta maginfektioner läker ut av sig själva. Det är viktigt att barn med vattentunna 

diarréer eller många kräkningar får i sig tillräckligt med vätska i kombination med 

salt och socker i riktiga proportioner. 

Har barnet blodiga diarréer så ska sjukvården kontaktas. 

Ska den som är smittad eller sjuk stanna hemma? 
Ja. Smittade och sjuka barn och vuxna ska inte delta i förskoleverksamheten när de 

har akuta mag-tarmsymtom i form av kräkningar och vattentunn diarré. Barnet kan 

återgå till förskolan när det ätit normalt och inte kräkts eller haft vattentunn diarré 

under två dygn. Samråd bör ske med förskolan. 

Om barnet har varit utomlands och fortfarande har lös avföring när det förväntas 

återgå till förskolan, ska man först kontakta sjukvården för att utesluta allmänfarlig 

sjukdom (t.ex. salmonella) som orsak till diarrén. 

Vid allmänfarlig sjukdom ansvarar behandlande läkare och i sista hand 

smittskyddsläkare för när barnet får återgå till barnomsorgen. Samråd bör ske med 

förskolan. 

 

Giardiainfektion 

Symtom 
Pösig och illaluktande avföring, illaluktande rapningar, magsmärtor och ibland 

försämrad viktuppgång är några symtom – men det vanligaste är att symtom saknas. 

Ska den som är smittad eller sjuk stanna hemma? 
Ja. Återgång till förskoleverksamheten planeras i samråd med behandlande läkare. 
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Campylobacterinfektion 

Symtom 
Buksmärtor, kräkning och feber samt diarré som kan vara blodig. Många barn kan 

sakna symtom. 

Ska den som är smittad eller sjuk stanna hemma? 
Ja, om barnet har vattentunn diarré.  

 

EHEC (Enterohemorragisk Escherichia coli) 
Barn kan bli svårt sjuka av EHEC (Enterohemorragisk Escherichia coli) och det kan 

vara svårt att hitta smittkällan. Utbrott har förekommit i förskolegrupper. 

Symtom 
EHEC kan orsaka alltifrån inga symtom till svår magkramp med vattentunna 

diarréer som övergår till att bli blodiga. Blodiga diarréer hos barn bör alltid föranleda 

ett läkarbesök. Under senare år har EHEC uppmärksammats på grund av de 

allvarliga komplikationer som barn kan få, framför allt på njurar och blodets 

levringsförmåga. Bara ett fåtal av dem som får en EHEC-infektion utvecklar sådana 

allvarliga komplikationer. De flesta blir friska, men i enstaka fall behövs 

intensivvårdsbehandling. 

Ska den som är smittad eller sjuk stanna hemma? 
Avgörs av behandlande läkare, samråd med smittskyddsläkare bör ske. 

 

Matförgiftning 
Symtom 
Matförgiftning kan orsaka diarré och kräkningar med stormande förlopp, som i 

allmänhet läker ut inom 1–2 dygn. Personer som ätit ”förgiftad” mat vid en 

gemensam måltid insjuknar i stort sett samtidigt. 

Ska den som är smittad eller sjuk stanna hemma? 
Ja, i allmänhet är barnet så pass allmänpåverkat att det inte orkar delta i 

förskoleverksamheten. 

 

Salmonellainfektion 

Symtom 
Diarré och kräkningar. I svåra fall feber med frossa vid akut insjuknande. 

Ska den som är smittad eller sjuk stanna hemma? 
Ja, vid diarré. Blöjbarn utgör ökad risk för smittspridning. Rådgör med 

smittskyddsläkare. 
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Shigellainfektion 

Symtom 
Magknip, smärtsamma avföringar, feber, diarréer som ofta är blodiga och 

allmänpåverkan. 

Ska den som är smittad eller sjuk stanna hemma? 
Ja. Smittade barn och personal ska vara hemma. Återgång planeras i samråd med 

smittskyddsläkare. 

 

Vinterkräksjuka 

Symtom 
Infektionen kommer plötsligt och inkubationsperioden är kort, 1–2 dygn. 

Familjemedlemmar till både personal och barn kan lätt bli smittade och sjuka. 

Kräkningar, diarré och ont i magen dominerar sjukdomsbilden. 

Feber, huvudvärk och muskelsmärtor förekommer mindre ofta. Barn får oftare 

kräkning medan vuxna enbart får diarré. Förloppet är kortvarigt men intensivt – de 

flesta är återställda efter 1–5 dygn. Utbrotten kommer framför allt vintertid, dvs. den 

tid då vi ”trängs” inomhus. Personal i förskolan upplever i allmänhet magsjuka, och i 

synnerhet vinterkräksjukan, som ett stort problem; många gånger som det största 

sjukdomsproblemet. 

Ska den som är smittad eller sjuk stanna hemma? 
Ja, vid vinterkräksjuka bör sjuka barn vara hemma och personal gå hem med en gång 

vid symtom. Smittade eller sjuka personer bör vara hemma i minst två symtomfria 

dygn. 

 

Feber 
Barns normala temperatur varierar framför allt beroende på hur aktivt barnet är. Om 

temperaturen är mer än 37,5°C på morgonen och 38,0°C på kvällen anses det vara en 

förhöjd temperatur. 

Barn får feber av de flesta vanliga infektioner någon eller några dagar. 

Det är ett uttryck för barnets aktiva infektionsförsvar. Även om feberperioden är 

mycket kortvarig kan symtom som snuva, halsont eller ont i örat finnas kvar längre. 

En del av dessa barn är pigga, medan andra är så pass sjuka att de inte bör vistas i en 

barngrupp. 

Ska den som är smittad eller sjuk stanna hemma? 
Ja. Barnet bör ha en feberfri dag (utan febernedsättande medicin i kroppen) innan det 

återgår till barngruppen. Det är dock lika viktigt att bedöma allmäntillståndet som 

febern, speciellt om temperaturen endast överskrider 37,5°C med någon tiondel på 

morgonen. Man bör då ställa sig frågan ”Orkar barnet delta i förskolans aktiviteter 

som också innebär utevistelse?”. 
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Femte sjukan (erythema infectiosum) 

Symtom 
Barnet insjuknar med äppelrodnade kinder med en framträdande blekhet runt 

munnen. På armar, ben och bål kan det komma ett rödprickigt utslag som breder ut 

sig som girlanger. Utslagen varierar i tydlighet under en veckas tid. Hälften av de 

barn som insjuknar brukar också få feber, illamående och kräkningar och ibland 

åtföljs infektionen av ont i leder. 

Sjukdomen är lindrig. 

Ska den som är smittad eller sjuk stanna hemma? 
Barnets allmäntillstånd avgör om det kan vara med i förskoleverksamheten. 

 

Fästingbett 
Fästingar är vanliga i Sverige. Vissa fästingar är infekterade av borreliabakterier, 

andra av virus (TBE), som vid ett fästingbett kan överföras till människor. En 

borreliainfektion behandlas med antibiotika. Mot TBE (Tick Borne Encephalitis – 

fästingbett som ger hjärnhinneinflammation) finns det ett förebyggande vaccin. 

Borrelia förekommer mer allmänt, medan TBE framför allt finns i kustområden i 

östra Sverige samt i Stockholms skärgård och östra Mälarområdet. 

Det är lätt att få fästingbett när man rör sig ute i naturen. Fästingar sitter på gräs och 

buskar och faller ner på människor som går förbi. Väl på kroppen kryper fästingen 

till ett ställe där huden är tunn och blodrik. Fästingar sätter sig gärna i ”gräshöjden”. 

Hos små barn hittar man ofta fästingar på huvudet, medan vuxna personer oftare har 

fästingar längre ner på kroppen. Eftersom en del av de svenska fästingarna kan 

överföra sjukdomar bör man som förälder och personal lära sig att ta bort fästingar 

från kroppen. 

Symtom 
Det vanligaste symtomet vid en borreliainfektion är ett rodnat ringformat utslag runt 

fästingbettet som uppträder efter några dygn. Den rödaktiga ringen blir större med 

tiden. Utslaget kallas erythema migrans, vilket betyder ”det röda utslaget som flyttar 

på sig”. En del personer får retning på hjärna och hjärnhinnor, ”meningit” och ett 

mindre antal i Sverige får ledbesvär. 

Borreliainfektion behandlas med antibiotika. TBE kan orsaka hjärninflammation med 

hög feber, svår huvudvärk och emellanåt kramper och förlamningar. De flesta blir 

helt återställda, men upp mot 30 procent får långdragna besvär. Förskolebarn som 

smittas får i regel lindrigare symtom än vuxna. Barn kan få feber, huvudvärk och 

värk i kroppen en vecka efter bettet. Dessa symtom försvinner vanligen efter några 

dagar. 
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Ska den som är smittad eller sjuk stanna hemma? 
Nej, smittan överförs inte direkt från person till person. Låt barnets allmäntillstånd 

avgöra om det ska vara hemma. 

 

Förkylning 

Symtom 
Förkylning är den vanligaste infektionen hos barn. Den är godartad men smittsam 

och läker vanligen ut med hjälp av kroppens eget infektionsförsvar på 1–2 veckor. 

Snuva, nästäppa och nysningar är de vanligaste symtomen. 

Nästäppa och snuva vid förkylning är som mest besvärliga några dagar efter det att 

man har blivit sjuk. Andra symtom i luftvägarna är ont i halsen, hosta och heshet, 

men också allmänna symtom som huvudvärk, feber och sjukdomskänsla. 

Ska den som är smittad eller sjuk stanna hemma? 
Allmäntillståndet hos barnet får avgöra om barnet ska vara hemma eller inte. För att 

återgå till barngruppen ska barnet vara feberfritt och orka med verksamheten under 

dagen, som också kan innebära utevistelse under flera timmar. 

 

Halsont 
(Se även avsnitten Streptokockinfektioner respektive Körtelfeber) 

Halsont är ofta ett symtom bland andra vid luftvägsinfektioner. Vid en halsinfektion 

brukar någon del av halsen vara röd, antingen endast halsmandlarna (tonsillerna) 

eller så är nästan hela den synliga delen av svalget röd. Små barn som har ont i 

halsen kan signalera det genom att inte vilja äta eftersom det gör ont när de ska 

svälja. Vid en infektion i halsen är det vanligt att lymfkörtlar utanpå halsen svullnar 

och gör ont. 

Ska den som är smittad eller sjuk stanna hemma? 
Barnets allmäntillstånd får avgöra när det kan återgå till barngruppen. Viden 

streptokockinfektion bör barnet stanna hemma minst två dygn med 

antibiotikabehandling. 

 

Hosta 
Hosta är ett vanligt symtom vid förkylning och förekommer alltid vid luftrörskatarr 

och lunginflammation. Det är framför allt i början av en infektion som hostan är 

smittsam. När man hostar sprejas en kaskad av vattenpartiklar ut som kan innehålla 

både virus och bakterier. Långdragen hosta, speciellt på natten, kan vara ett symtom 

på överkänslighet, astma eller kikhosta. Friska barn kan också ha hosta under dagen 

men sällan nattetid. 

I genomsnitt hostar friska barn tio gånger per dag, medan barn med 

luftvägsinfektion hostar 2–3 gånger oftare. 
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Ska den som är smittad eller sjuk stanna hemma? 
Barn med hosta utan feber och med gott allmäntillstånd behöver inte vara hemma. 

Vid långvarig hosta bör en läkare undersöka barnet. 

 

Huvudlöss 

Symtom 
Misstänk huvudlöss om det finns information om löss i omgivningen eller om barnet 

har omotiverad stark klåda i hårbotten. Klåda förekommer dock inte alltid. Svarta 

prickar eller pulver på huvudkudden kan vara tecken på huvudlöss. 

Ska den som är smittad eller sjuk stanna hemma? 
Om diagnostik, 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 och så att alla i förskolan 

kan undersökas och finkammas ungefär samtidigt. 

 

Höstblåsor 

Symtom 
Blåsor i munhålan som kan vara smärtsamma och som i sin tur kan bidra till att det 

sjuka barnet inte vill äta. Utslag kan också finnas på händer och fötter. Feber och 

illamående kan också förekomma. En del barn får inga symtom alls. 

Ska den som är smittad eller sjuk stanna hemma? 
Barnets allmäntillstånd avgör om det ska vara hemma. Eftersom inte alla barn får 

symtom sprids smittan oftast i hela barngruppen. Att låta barn med symtom vara 

hemma bryter alltså inte smittvägarna. 

Det finns även andra orsaker till blåsor i munnen. För mer information, se munsår. 

 

Impetigo (svinkoppor) 

Symtom 
Gulaktiga såriga utslag runt näsa och mun samt på fingrar, armar, bål och ben. 

Utslagen kliar inte och gör heller inte ont. Utslagen breder gärna ut sig, blir fler och 

vill inte läka ut. Barnen brukar sällan bli allmänpåverkade eller svårt sjuka av 

infektionen. Ibland ser man tecken på gulaktig impetigo i brännsår eller sönderkliade 

böjveckseksem. 

Ska den som är smittad eller sjuk stanna hemma? 
Ja, vid fuktiga impetigoförändringar bör barnet vara hemma. När utslagen inte 

längre vätskar kan barnet vanligen återgå till sin barngrupp. 
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Influensa 

Symtom 
Feber som kommer plötsligt med frossa, eventuella kräkningar, torr rethosta, 

muskelvärk och lätt snuva. Små barn får lindrigare symtom än vuxna. 

Ska den som är smittad eller sjuk stanna hemma? 
Barnets allmäntillstånd avgör om det ska vara hemma. 

 

Kikhosta 

Symtom 
De första symtomen liknar dem vid en vanlig förkylning, dvs. feber, snuva och 

nattlig hosta. Efter 1–2 veckor har kikhosta utvecklats och barnen får hostattacker 

med kikningar som eventuellt avslutas med kräkning. Kikning innebär att 

hostattacken är så intensiv att barnet tappar andan och först i slutet av attacken 

lyckas dra in luft. Efter 4–6 veckor brukar hostan klinga av. 

Ska den som är smittad eller sjuk stanna hemma? 
Låt barnets allmäntillstånd avgöra. 

 

Körtelfeber 

Symtom 
Långdragen feber, halsfluss, buksmärtor och trötthet. Små barn har lindrigare 

symtom jämfört med tonåringar. I samhällen med god hygienisk standard, som i 

Sverige, insjuknar fler tonåringar än små barn i körtelfeber. 

Ska den som är smittad eller sjuk stanna hemma? 
Barnets allmäntillstånd får avgöra. 

 

Mask 

Springmask 

Symtom 
Klåda i stjärten, framför allt nattetid. 

Ska den som är smittad eller sjuk stanna hemma? 
Nej men behandling krävs. 

 

Spolmask 

Symtom 
Spolmask ger vanligen inga symtom, men upptäcks då den 10–30 cm långa 

spolmasken passerar tarmöppningen tillsammans med barnets avföring. 
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Ska den som är smittad eller sjuk stanna hemma? 
Nej men behandling krävs. 

 

Meningokockinfektion 

(epidemisk hjärnhinneinflammation) 

Symtom 
Misstänk hjärnhinneinflammation när ett barn blir hastigt sjukt, får feber, 

illamående, eventuella kräkningar och klagar över huvudvärk. Det sjuka barnet kan 

snabbt bli omtöcknat och förvirrat med påverkan på medvetandet som kan yttra sig 

som alltifrån slöhet till medvetslöshet. Nackstelhet, som dock kan saknas hos små 

barn, är också ett typiskt symtom vid hjärnhinneinflammation. 

Hudutslag, såsom blåröda prickar eller blåmärken på armar, fötter eller bål, som inte 

försvinner vid tryck, kan vara tecken på en mycket allvarlig sjukdomsbild. Det är 

mycket viktigt att barn med sådana symtom snabbt kommer under läkarbehandling! 

 

Mollusker 

Symtom 
Vårtliknande navlade utslag, 2–4 mm stora, som långsamt breder ut sig på armar och 

ben eller bål. Utslagen varken kliar eller gör ont. De försvinner utan behandling på 

ett par månader, men kan hos en del barn finnas kvar i 1–2 år. 

Ska den som är smittad eller sjuk stanna hemma? 
Nej. 

 

Munsår 
Sår på läppen och inne i munnen är vanligt förekommande bland barn. 

Förkylningsblåsor, som de också kallas, sätter sig på läppen – ofta i samband med 

just en förkylning eller annan infektion. Förkylningsblåsor, som orsakas av 

virusgruppen herpes, blir nästan alla barn smittade av. En del vet inte om att de har 

smittats av herpesvirus men har ändå antikroppar mot viruset som ett tecken på att 

de haft en infektion. Andra får återkommande munsår i samband med förkylning. 

Första gången barnet får sin herpesinfektion kan sjukdomsbilden vara en annan, men 

alla barn behöver inte bli så sjuka. 

Symtom 
Första gången man blir smittad av eller sjuk i en herpesinfektion 

Barnet får feber som håller i sig längre än vanligt – ibland i över en vecka. 

Om barnet också får svullet och inflammerat tandkött med blåsor som smärtar så är 

det sannolikt en herpesinfektion. Svullnaden kan välla över tänderna, som då ser 

mindre ut när man tittar i barnets mun. Tandköttet brukar bli mer blårött i färgen. 
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Små barn kan ha svårt att äta och dricka på grund av smärtorna i munnen. Ungefär 

hälften av alla barn som blir smittade får symtom, medan övriga inte får det. 

Ska den som är smittad eller sjuk stanna hemma? 
Barnets allmäntillstånd avgör om barnet ska vara hemma eller inte. De barn som har 

symtom på förstagångsinfektion ska stanna hemma tills de blir tillräckligt pigga för 

att vara med i gruppens aktiviteter. Barn med herpesblåsor stannar hemma om 

allmäntillståndet kräver det. Om ett barn har sår inne i munnen, se höstblåsor 

(Coxackievirus). 

 

Mässling, påssjuka och röda hund 
Dessa sjukdomar är i dag ovanliga, eftersom barn i Sverige sedan flera år vaccineras 

mot dem när de är 18 månader och 6-8 år. Det finns ändå en del barn som är 

ovaccinerade och som följaktligen kan få sjukdomarna. 

Eftersom mässling, påssjuka och röda hund i dag är ovanliga sjukdomar i Sverige är 

de också svåra att känna igen. Har någon i omgivningen fått mässling eller röda 

hund, och barnet har konstiga utslag, bör man kontakta sjukvården. Ovaccinerade 

barn kan bli smittade i samband med utlandsresa till länder där sjukdomen är mer 

vanlig. 

 

Mässling 

Symtom 
Finprickigt utslag, hög feber, hosta, snuva och ögoninflammation. 

 

Påssjuka 

Symtom 
Hög feber och svullnad av spottkörtlarna. 

 

Röda hund 

Symtom 
Finprickigt rött utslag utan större allmänpåverkan. 

 

Ska den som är smittad eller sjuk stanna hemma? 
Ja. Barnets allmäntillstånd avgör när det kan återgå till barnomsorgen. 

 

Resistenta bakterier 

Vad betyder resistenta bakterier? 
När vi säger att bakterier är resistenta menar vi att bakterier har blivit 

motståndskraftiga mot antibiotika som vanligtvis används för behandling av 
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infektioner. Resistensen, dvs. motståndskraften hos bakterierna, kan uppstå när vi 

försöker få bort dem med antibiotika i samband med en infektion. 

Risken att bakterier ska bli resistenta finns alltid, men den blir mycket större om 

vanliga förkylningar behandlas med penicillin ”för säkerhets skull”. Penicillin och 

andra typer av antibiotika har t.ex. inte någon som helst effekt på virus, den 

vanligaste orsaken till förkylning.  

 

Skabb 

Symtom 
Skabbinfektion ger hudutslag med stark klåda. Det kliar som värst nattetid i 

sängvärmen. Barn får rivmärken på typiska ställen, t.ex. kring naveln, i sidorna eller 

vid ljumskarna. Hos vuxna är det vanligt med utslag mellan fingrarna. Rivmärkena 

kan vara svåra att skilja från rivmärken av vanligt eksem, och man bör därför låta en 

läkare undersöka om det verkligen är skabb i rivmärkena. Det kan räcka med ett eller 

två skabbdjur för att ge utslag över hela kroppen med kraftig klåda, som är en slags 

allergi mot skabbdjurets avföring. 

Ska den som är smittad eller sjuk stanna hemma? 
Barnet ska vara hemma ett dygn i samband med behandling. 

 

Snuva 
Snuva är det vanligaste symtomet vid en förkylning. För att försvara kroppen mot 

inträngande förkylningsvirus blir den som är förkyld täppt i näsan och får snuva.  

Snuva är från början tunn och genomskinlig och kan övergå i tjock grön snuva. 

Långvarig tjock grön eller gul snuva kan innehålla bakterier, men färgen på snuvan 

är ingen indikation till antibiotikabehandling, särskilt inte om barnet är opåverkat. 

Snuva som är vattentunn och håller på länge kan vara tecken på allergi. 

Näsdroppar tar bort nästäppa men botar inte förkylningen. Näsdroppar kan ibland 

behövas vid besvärlig nästäppa, speciellt när man ska sova. En varning är dock på 

plats, eftersom alltför långvarigt bruk av avsvällande näsdroppar i stället kan 

åstadkomma nästäppa. Det är sällan som näsdroppar behövs mer än några enstaka 

dagar vid en förkylning. 

Ska den som är smittad eller sjuk stanna hemma? 
Barnets allmäntillstånd får avgöra. 

 

Streptokockinfektioner 

Halsfluss och scharlakansfeber 

Symtom 
Streptokockinfektioner kan yttra sig på flera olika sätt. Feber, halsont och rödprickigt 

utslag är vanliga symtom. Förutom halsfluss (tonsillit) med feber och stora, rodnade, 
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ömma och vitprickiga (variga) halsmandlar kan streptokockinfektioner även föra 

med sig ömma lymfkörtlar i käkvinklarna. Barn som har ont i halsen pga. en 

streptokockhalsfluss är sällan förkylda samtidigt, dvs. de har vanligen inte någon 

klar rinnsnuva eller hosta. Barn som är yngre än tre år har mer sällan typiska 

halsflussymtom utan brukar i stället få feber och tjock gul snuva. 

Scharlakansfeber är en streptokockinfektion där barnet, förutom halsfluss, har en 

smultronliknande tunga samt ett småprickigt rött utslag på armar, ben och bål. I 

slutet på andra sjukdomsveckan brukar barnen fjälla på handflator och fotsulor. 

Hos små barn kan streptokocker orsaka infektion i nagelbanden eller finnas i 

impetigoutslag. Streptokockinfektioner kan i sällsynta fall ge allvarliga 

komplikationer. 

Ska den som är smittad eller sjuk stanna hemma? 
Ja. Ett barn som har haft en streptokockinfektion kan återgå till förskolan efter två 

dygns antibiotikabehandling om barnets allmäntillstånd är sådant att det orkar delta 

i barngruppens vanliga aktiviteter, som även kan innebära flera timmars utevistelse. 

 

Tredagarsfeber 

Symtom 
Hög feber och eventuellt lätta förkylningssymtom. Barn är i allmänhet inte särskilt 

allmänpåverkade av denna infektion, trots den höga febern. 

När febern plötsligt sjunker framträder blekröda, lätt upphöjda prickar på bålen. 

Ska den som är smittad eller sjuk stanna hemma? 
Låt allmäntillståndet få avgöra när barnet ska återgå till barngruppen. 

 

Tuberkulos 

Symtom 
Tuberkulos (tbc) kan infektera kroppen på flera ställen. Vanligast är infektion i 

lungorna som ger en långdragen (mer än tre veckor) hosta samt feber, trötthet och 

viktnedgång. Diagnosen är oftast lätt att ställa, så länge den som ställer diagnosen 

tänker på att det kan vara tbc. 

Ska den som är smittad eller sjuk stanna hemma? 
Smittade barn är inte själva smittsamma och behöver inte vara hemma. Ofta bemöts 

de trots detta av oro och rädsla från omgivningen. Behandlande läkare i samråd med 

smittskyddsläkaren kan behöva ge (och upprepa) både skriftlig och muntlig 

information till både föräldrar och förskolepersonal att barnen inte är smittsamma. 

Smittsam personal ska få instruktioner av sin läkare, anpassade för varje enskilt fall. 
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Vattkoppor 

Symtom 
Små vätskefyllda blåsor (koppor) som brer ut sig över kroppen med början på 

huvudet, sedan bålen och sist händer och fötter. Utslagen kan sitta i hårbotten, i 

munhålans slemhinna och på de yttre könsorganen. Olika utvecklingsstadier av 

blåsorna kan finnas samtidigt, dvs. färska vätskefyllda blåsor kan finnas på kroppen 

samtidigt som intorkade blåsor. Hög feber är vanligt. Barn som river och kliar 

mycket på utslagen, och framför allt barn med eksem, kan få bakterieinfektion i 

blåsorna. 

Ska den som är smittad eller sjuk stanna hemma? 
Ja. Barnet är smittfritt när krustorna torkat in. Allmäntillståndet avgör när barnet kan 

återgå till barnomsorgen. 

Är barnet friskt i övrigt är det en fördel att få infektionen i förskoleåldern jämfört 

med vid äldre ålder eller som vuxen. Men även om det i detta fall är en fördel så är 

det bra om förskolepersonalen informerar föräldrarna att vattkoppor går. Vattkoppor 

hos förskolebarnet kan ha konsekvenser för familjen, t.ex. vid en planerad resa eller 

om barnets mamma är gravid och inte har haft vattkoppor. Det kan även finnas 

andra anhöriga som har nedsatt immunförsvar (exempelvis pga. cancerbehandling 

eller organtransplantation), där en vattkoppsinfektion kan få ett mycket allvarligt 

förlopp. 

 

Vårtor 

Symtom 
Vanliga på fingrar och fötter. Vårtor under fötterna kan vara smärtsamma. 

Utläkning och tillväxt sker nyckfullt. Det kan ta lång tid innan alla vårtor har 

försvunnit. 

Ska den som är smittad eller sjuk stanna hemma? 
Nej. 

 

Ögoninfektion 

Symtom 
Ögon kletiga av gult sekret och igenklibbade ögonlock på morgonen signalerar att 

barnet har en ögoninfektion. Insidan av ögonlocket kan dessutom vara kraftigt 

rodnat och ögonlocket kan vara svullet. Infektionen sitter oftast i ögats bindehinna.  

Ska den som är smittad eller sjuk stanna hemma? 
Några konkreta råd är att barn bör stanna hemma vid kraftig varbildning från ögat, 

även om deras allmäntillstånd är gott. Förskolepersonalen bör inte ha som sin 
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uppgift att torka barnets variga ögon. Ögon infektion smittar via händerna och som 

droppsmitta då barn hostar och nyser. 

 

Öroninflammation 

Symtom 
Plötslig öronvärk som ofta är kombinerad med feber och förkylning är ofta det första 

tecknet på en öroninflammation. Det är vanligt att symtomen startar efter att barnet 

har lagt sig på kvällen. Vid en öroninflammation kan varbildningen i mellanörat göra 

hål på trumhinnan och varet rinner ut genom hörselgången.  

Ska den som är smittad eller sjuk stanna hemma? 
Eftersom öroninflammationer i regel inte smittar kan barnet återgå till förskolan om 

det är feberfritt och orkar delta i verksamheten. 
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Webbplatser med information omsmittsamma sjukdomar och förskola 
 

Arbetsmiljöverket 

Tillhandahåller information om riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och 

hur arbetsmiljön kan förbättras. 

www.av.se 

 

Livsmedelsverket 

Den statliga centrala myndigheten för livsmedelsfrågor. Via hemsidan finner man 

bl.a. sidan om Barn i kök på förskolor, förskoleklasser, fritidshem och mindre skolor 

(SLV Mat och näring Mat i förskola och skola). 

www.slv.se 

 

Läkemedelsverket 

Läkemedelsverket har ansvar för godkännanden och kontroll av läkemedel, 

naturläkemedel och medicintekniska produkter. På hemsidan finns bland annat 

behandlingsrekommendationer av t.ex. impetigo och huvudlöss utarbetade i 

samarbete med experter och specialister från sjukvården 

www.lakemedelsverket.se 

 

Sjukvårdsrådgivningen 

Tillhandahåller faktagranskad information om sjukdomar; landstingens och 

regionernas gemensamma sjukvårdsupplysning. 

www.1177.se 

 

Skolverket 

Ger information om förskolan och beskriver vad som styr förskoleverksamhet och 

skolbarnsomsorg, t.ex. i Läroplan för förskolan (Lpfö 98). 

www.skolverket.se 

 

Smittskyddsinstitutet 

Statlig expertmyndighet med uppgift att bevaka det epidemiologiska läget i fråga om 

smittsamma sjukdomar; på webbplatsen finns information om smittsamma 

sjukdomar, framför allt de som lyder under smittskyddslagen. 

www.smittskyddsinstitutet.se 

 

Smittskyddsläkarföreningen 

http://www.av.se/
http://www.slv.se/
http://www.lakemedelsverket.se/
http://www.1177.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.smittskyddsinstitutet.se/
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Smittskyddsläkarna ansvarar för smittskyddet i landstingen. På webbplatsen finns 

bl.a. kontaktuppgifter till landstingens smittskyddsenheter samt smittskyddsblad 

med patientinformation. 

www.slf.se/smittskydd 

 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet med en bred 

verksamhet riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare inom områden som rör 

socialtjänst, hälso- och sjukvård, hälsoskydd, smittskydd och epidemiologi. 

www.socialstyrelsen.se 

 

Sveriges kommuner och landsting 

SKL är en intresse- och arbetsgivarorganisation för landets 290 kommuner, 18 

landsting och 2 regioner. 

www.skl.se 
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