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Allmänna rekommendationer om när barnet skall stanna hemma eller hämtas från dagvårdsenheten.  
 
Att barnet stannar hemma då han/hon är sjukt syftar till att förhindra att andra barn blir smittade. Hur 
länge barnet skall stanna hemma till följd av sjukdom och återhämtning kräver individuell prövning. Ett 
sjukt barn bör garanteras en tillräcklig lång återhämtningstid och vila hemma. 
 
 
  
 
FEBER  
Man kan säga att ett barn har feber när det har  
38 grader (mätt i ändtarmen, 37,5 grader  
(mätt i armhålan eller örat). Normalt brukar  
Man tala om en feberfri dag innan barnet  
Kommer tillbaka till daghemmet. 
 
FÖRKYLNING  
Förkylningen blir inte värre av att barnet vistas   
utomhus, det viktigaste är att barnet inte  
anstränger sig. Kan man inte vara utomhus,  
skall man inte heller vara i dagvård.  
 
MAGSJUKA  
Smittar vid direktkontakt, dvs. via  
händerna = kontaktsmitta. Därför är det viktigt 
med handtvätt.  
 
Har barnet drabbats av magsjuka stannar det  
hemma tills man varit symtomfri 48 timmar.  
Är diarrén långvarig ska man kontakta HVC. 
 
ÖRONINFLAMMATION  
Barnet behöver inte stanna hemma fastän  
antibiotika behövs. Öroninflammation smittar  
inte. Allmänna tillståndet avgör ifall  
antibiotikakur behövs.  
 
ÖGONINFLAMMATION  
Barnet bör stanna hemma så länge ögonen  
rinner dvs. tills antibiotikan börjat verka, ca  
två dagar. Ögoninflammation smittar lätt. 
 
 
 

Huvudregeln är att ett sjukt 
barn inte hämtas till 
daghemmet utan stannar 
hemma.  
 
  

 

ANGINA, halsont+feber  
Barnet stannar hemma ett dygn efter 
påbörjad antibiotikakur.  
 
BARNET HAR SKADAT SIG UNDER 
DAGEN  
Personalen ger första hjälp. Vid händelse 
av svårare skador, förs barnet till HVC 
och föräldrarna kontaktas.  
 

LÖSS  
Behandlas genast. Barnen får vara i 
dagvård efter behandling.  
 
ÖVRIGT  
Vattkoppor: Meddela dagvårdsplatsen 
ifall barnet fått vattkoppor. Viktigt är att 
barnet stannar hemma tills alla koppor 
fått skorv.  
 
Höstblåsor: Liknar vattkoppor. De 
smittar, men barnet kan vara i dagvården  
 
Mollusker: Kan vara långvarigt men är 
ofarligt. Kan smitta, men barnet får vara i 
dagvård.  
 
Springmask: Meddela dagvårdsplatsen 
ifall barnet fått mask. Barnet stannar 
hemma under behandlingsdagen. 
 


