
      
 
 
 Sjukdomspolicy 

 
Avsikten med detta dokument är att informera om vad som gäller då ditt barn är 
sjukt samt att informera om när det är lämpligt för barnet att komma tillbaka till 
förskolan efter sjukdom. Dokumentet bygger på Socialstyrelsen skrift ”Smitta i 
förskolan – en kunskapsöversikt”. https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-
material/publikationsarkiv/s/smitta-i-forskolan-en-kunskapsoversikt/ 
 
För den som vill ha ytterligare information om sjukdomar hänvisar vi till även till 
vårdguiden www.1177.se 
 
Att barn på förskolan blir sjuka är inget konstigt. Här möter de barn som bär på olika 
smittor samt att barn är mer mottagliga och känsliga då deras immunförsvar ännu 
inte byggts upp till fullo. Ett sjukt och hängigt barn behöver lugn och ro. 
 
Följande regler är framtagna för att göra vår skola så fri från sjukdomar som möjligt: 
 
Sjukanmälan 
Sjukanmäl ditt barn innan kl 8.00 och gärna i appen Tyra. Det går självklart bra att 
tala in ett meddelande på avdelningens telefonsvarare eller skicka ett sms när som 
helst under dygnet. 
Vi uppskattar att ni talar om vad som orsakar sjukanmälan så att vi kan se trender 
och meddela andra föräldrar på förskolan att vissa sjukdomar förekommer.  
 
Medicinering: 
Föräldrar är välkomna att komma till förskolan under dagen för att ge de barn som 
behöver doser dagtid sin medicin. Vi hjälper de barn som behöver astmamediciner 
eller de som har mediciner för akuta allergiska reaktioner.  
 
Barnets allmäntillstånd 
D.v.s. hur barnet äter, sover och orkar, är avgörande för om barnet kan vistas på 
förskolan.  Barnet ska orka delta i de vardagliga aktiviteterna, såväl inom- som 
utomhus för att vara på förskolan. Märker personalen att ett barn, av någon 
anledning, inte orkar delta i dagens aktiviteter så kontaktar vi er. Rådfråga alltid 
personalen vid tveksamheter. 
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Vid sjukdom 
 
Diarré och kräkningar: Vid diarré och kräkningar behöver man stanna hemma. 
Bakterien kan ligga latent i kroppen i flera dagar så barnet kan återgå till förskolan 
när det ätit normalt och inte kräkts eller haft diarré på två dygn. Barnet ska ha en 
fast avföring hemma och tåla all mat.  
 
Feber: Om temperaturen är mer än 37,5 grader på morgonen och 38 grader på 
kvällen anses det vara förhöjd temperatur. Barnet bör ha en feberfri dag, utan 
feberreducerande mediciner, innan de kommer tillbaka till förskolan.  
 
Femte sjukan: Äppelrodnande kinder med blekhet runt munnen och eventuellt ett 
rödprickigt utslag på armar, bål och armar. Om allmäntillståndet tillåter kan barnet 
vara på förskolan.  
 
Förkylning: Ett förkylt barn utan feber kan fortfarande vara orkeslös om hosta, snuva 
eller andra symptom tynger barnet. Barnet kan verka piggt hemma på morgonen och 
det är lätt att tro att sjukdomen är över, men på förskolan råder det stor aktivitet 
hela dagarna med många barn och då är det svårt att hänga med om man inte är 
helt kry.  
 
Huvudlöss: Svarta prickar eller pulver på huvudkudden kan vara tecken på 
huvudlöss. Ett annat tecken kan vara klåda. Om behandling och uppföljning har skett 
finns det ingen anledning att stanna hemma. Informera personalen att ert barn fått 
löss, detta så att personalen kan informera övriga föräldrar så att alla i förskolan kan 
undersökas och finkammas samtidigt. 
 
Höstblåsor: Blåsor kan förekomma i munnen, på händer och fötter. Om 
allmäntillståndet tillåter kan barnet vara på förskolan. 
 
Kikhosta: Vid kikhosta avgör barnets allmäntillstånd om barnet kan vara på förskolan. 
 
Mask: Barnet kan vara på förskolan efter behandling.  
 
Mollusker: Barnet kan vara på förskolan.  
 
Munblåsor, herpes virus: Om allmäntillståndet tillåterkan barnet vara på förskolan.  
 
Streptokocker, (halsfluss, svinkoppor, scharlakansfeber): Om allmäntillståndet tillåter 
kan barnet återgå till förskolan efter två dagars antibiotika behandling. Se även 
svinkoppor.  
 



Svinkoppor (Impetigo): Gulaktiga, såriga utslag runt mun och näsa samt på fingrar, 
armar bål och ben. Vid fuktiga impetigoförändringar ska barnet vara hemma.  När 
utslagen inte längre vätskar kan barnet återgå till förskolan. Barnet smittar tills såren 
är läkta. 
 
Vattkoppor: Vätskefyllda blåsor som ofta kliar. När blåsorna torkat ut och inte längre 
vätskar kan barnet återgå till förskolan om allmäntillståndet tillåter.  
 
Ögoninflammation, konjunktivit: Vätskande ögon som klibbar igen med gult var och 
en rodnande ögonvita. Barnet kan återkomma till förskolan när ögonen torkat ut.  
 
Övriga barnsjukdomar, röda hund, påssjuka, mässling: De flesta barn har vaccinerats 
mot dessa sjukdomar men de kan förekomma bland de ovaccinerade barnen. 
Rödahund ger finprickiga utslag; påssjuka hög feber och svullna spottkörtlar och 
mässling finprickiga utslag, hög feber, hosta, snuva och ögoninflammation. Vid dessa 
sjukdomar stannar barnet hemma och kan återgå till förskolan när allmäntillståndet 
tillåter. Vid dessa sjukdomar behöver BVC kontaktas.  


