PATIENTINFORMATION
SJUKA BARN I DAGVÅRDEN
Små barn drabbas ofta av infektionssjukdomar. Sjuka
barn ska inte föras till dagvård. Barnet behöver tillräcklig
tid för återhämtning efter att ha varit sjukt.
Barn behöver vila för att bli friska, och smittsamma
sjukdomar kan också vara farliga för andra.
När febern har gått ner betyder det inte automatiskt,
att barnet skulle orka delta i det normala
dagsprogrammet på dagis under en hel dag.
Vårdnadshavaren ska anmäla till daghemmet när barnet
är sjukt. Om barnet insjuknar under dagen meddelar daghemmet vårdnadshavaren.

Riktlinjer gällande vissa sjukdomar
De angivna frånvarotiderna är riktgivande minimitider. Det avgörande är hur barnet mår. Läkare kan
också, beroende på omständigheterna, rekommendera frånvarotider som avviker från tabellen.
Sjukdomstid =

den tid som barnet på grund av sin sjukdom inte kan delta i
daghemmets normala verksamhet

SJUKDOM

SMITTVÄG

Hosta, förkylning,
bronkit
Öroninflammation

Sekret från näsa
och svalg
Sekret från näsa,
svalg och öron
Sekret från näsa, 1 – 3 d
svalg och avföring

Trötthet, snuva, hosta,
halsont, feber
Öronvärk, förkylning, hosta,
rinnande öra
Trötthet, nedsatt aptit,
uppkastningar, magbesvär,
diarré. Ofta även feber.

Sekret från ögon,
näsa och svalg
Sekret från ögon,
näsa och svalg

1–3d

Röda, rinnande ögon i
samband med förkylning
Röda, rinnande och variga
ögon

Sårsekret

1–3d

Diarré,
uppkastningar

Ögoninflammation,
virusorsakad
Ögoninflammation,
bakteriell (mindre
vanlig)
Impetigo
(svinkoppor)

INKUBATIONSTID
1–3d

1–3d
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SYMTOM

Hudutslag, som sprider sig
lätt och snabbt blir variga
och skorviga

REKOMMENDERAD
FRÅNVARO
Sjukdomstiden
Sjukdomstiden
Sjukdomstiden samt
minst 48 h efter
symtomfrihet.
Salmonella, shigella och
EHEC – frånvaro enligt
läkares rekommendation.
Sjukdomstiden
24 h efter påbörjad
behandling
Tills utslagen börjat
torka.(24 h efter
påbörjad beh. med
tabletter, 48 h efter
lokal antibiotikabehandling )

SJUKDOM

SMITTVÄG

Streptokocktonsillit Sekret från näsa
och scharlakansfeber och svalg
Vattkoppor

Parvovirusinfektion
(”femte sjukan”)

Höstblåsor
(enterovirus, "handfot-, och munsjuka")
Springmask

Sekret från näsa
och svalg och
koppor
Sekret från näsa
och svalg

INKUBATIONSTID
1–5d

10 – 20 d

6 – 16 d

Sekret från näsa
och svalg,
avföring
Maskägg i
avföringen
Kontakt med
levande löss

2–7d

Skabb

Kontaktsmitta

ca 1 mån

Mollusker

Kontaktsmitta

Kikhosta
Hepatit

Sekret från näsa
och svalg
Blodsmitta

Hiv

Blodsmitta

MRSA-bärare

Kontaktsmitta

Huvudlöss

2–3v
1–2d

1–3v
1 – 6 mån

SYMTOM

REKOMMENDERAD
FRÅNVARO
Halsont, svullna lymfkörtlar, Sjukdomstiden.
feber, illamående, hudutslag Minst 24 h efter påbörjad
behandling
Feber, utslag som bildar
Tills kopporna torkat;
blåsor och sedan torkar
vanligen 5 – 6 dygn sedan
utslagen börjat.
Feber, rodnad på kinderna,
Sjukdomstiden. Smittar
utslag på kroppen,
inte mer när utslagen
ledbesvär. Hos gravida kan
uppstått.
infektion leda till missfall.
Feber, ibland utslag. Blåsor Sjukdomstiden.
på handflator och fotsulor
Klåda vid ändtarmen,
särskilt på kvällen
Klåda, gnetter, ibland
symtomfri. Vanlig fyndplats
bakom öronen och i
nackgropen
Kliande utslag,
hudinfektioner, skabbgångar
t.ex. mellan fingrarna
2-6 mm vårtor, med
degaktigt innehåll.
Infekteras lätt.
Hosta, hostattacker,
kikningar, kräkningar
Magbesvär, feber, nedsatt
aptit, gulhet. Många
symtomfria.

Symtomfri

Under behandlingen
Under behandlingen

Under behandlingen

Frånvaro behövs inte.

Enligt läkares
rekommendation
Enligt läkares
rekommendation
Enligt läkares
rekommendation
Frånvaro behövs inte

Källor: Riktlinjer från Läkarsällskapet Duodecim samt Åbo stad; Social- och hälsovårdsväsendet.
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