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SAMARBETET MELLAN SMÅBARNSPEDAGOGIKEN/FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN
OCH HEMMET I FÖREBYGGANDE OCH VÅRDANDE AV BARNS SJUKDOMAR

Bilaga: SMÅBARNSPEDAGOGIKEN OCH DE VANLIGASTE INFEKTIONSSJUKDOMARNA BLAND
BARN

Bästa vårdnadshavare!

Utgångspunkten för småbarnspedagogiken är att erbjuda barnet en trygg vårdomgivning som stöder
barnets utveckling. Föräldrarna svarar för barnets hälsovård. Barn under skolåldern i åldern 0-6 insjuknar
ofta i olika infektioner som förorsakar symtom för barnet och frånvaro från arbetet för vårdnadshavaren.
Småbarnspedagogiken i Sjundeå samarbetar regelbundet med rådgivningen. Om barnet insjuknar ska man
vid behov kontakta hälsovårdspersonalen. Tack för att ni beaktar följande anvisningar för hur man ska
handla då barn i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen insjuknar i olika infektioner samt för att
minska risken för att barn ska insjukna.

Med samarbetshälsningar,
Sjundeå kommuns tjänster inom småbarnsfostran och barnrådgivningen i Sjundeå

Barnens risk för att insjukna kan minskas med följande åtgärder:

Lämna inte barn som blivit sjuka på småbarnspedagogiken / i förskoleundervisningen

Om barnet insjuknar under dagen ska föräldrarna omedelbart informeras och barnet ska hämtas hem så
fort som möjligt. Om barnet plötsligt insjuknar med allvarliga symtom, tar personalen barnet till
kommunens hälsovårdscentral. Föräldrarna ansvarar för den fortsatta vården av barnet. (Ytterligare
information Försäkring för barn i Sjundeå kommuns småbarnspedagogik och principerna för den).

Med tanke på det sjuka barnet är det viktigt att hon/han får vara sjuk hemma och återhämta sig från
sjukdomen ända tills hon/han kan och orkar delta i den normala verksamheten i småbarnspedagogiken och
förskoleundervisningen och det inte finns risk för att smitta andra. Barnens återhämtningstider är
individuella och återhämtningstiden ska övervägas skilt för varje barn. Vid behov är det en läkare eller en
hälsovårdare som avgör barnets återhämtningstid.

Handtvätt

Handtvätt med vatten och flytande tvål samt ordentlig torkning

- alltid då man anländer till daghemmet/enheten samt då man kommer hem från daghemmet.
Vårdnadshavarna ansvarar för att barnet tvättar sina händer då det kommer till daghemmet.

- alltid innan måltiderna.
- alltid efter blöjbyte och toalettbesök.
- då man kommer utifrån in.
- om händerna blir smutsiga, t.ex. i lek/pyssel.
- om barnet hostar eller nyser.
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Epidemier

Om det i daghemmet förekommer en exceptionell mängd infektioner eller förorsakaren av en sjukdom är
ovanlig, tvättas händer extra noga och även användningen av handsköljmedel ökas. Det fästs även extra
vikt vid städningen. Då begränsas också medtaganingen av egna leksaker till småbarnspedagogiken och
tvättningen av leksaker effektiveras samt användningen av leksaker begränsas. I samband med epidemier
skärps hygienen också genom att effektivera rengöringen av kontaktytorna i omgivningen. Detta är även
bra att göra hemma.

Leksaker i småbarnspedagogiken

Vid valet av leksaker är det bra att beakta säkerheten, vattentåligheten och renhållningen. Det ska fästas
extra uppmärksamhet vid tvättande av leksaker för små barn (0-3 år). Det är föräldrarna som ansvarar för
att barnens egna leksaker är rena och tvättas regelbundet. Leksaker som inte tål vattentvätt, kan tas ur
bruk för en tid (t.ex. en vecka) och då minskar det eventuella antalet mikrober. Modelleran ska förnyas
regelbundet.

Vaccineringar

Vaccinets uppgift är att skydda barn mot smittsamma sjukdomar. Vaccinering är ett av de effektivaste
sätten för att förebygga infektioner.

Barnets nappar

Föräldrarna märker barnets nappar med namn och sköter om att de är rena. Vårdnadshavarna hämtar
napparna i askar med lock och de förvaras i dem på barnets hylla.
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SMÅBARNSPEDAGOGIKEN OCH DE VANLIGASTE
INFEKTIONSSJUKDOMARNA BLAND BARN

Utgångspunkten för småbarnspedagogiken är att erbjuda barnet en trygg vårdomgivning som stöder
barnets utveckling. Föräldrarna svarar för barnets hälsovård. Tack för att ni beaktar följande anvisningar för
hur man ska handla då barn i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen insjuknar i olika
infektioner samt för att minska risken för att barn ska insjukna.

Samarbetshälsningar, Sjundeå kommuns tjänster inom småbarnsfostran och barnrådgivningen i Sjundeå

Sjukdom Symtom Frånvaro/återgång till
småbarnspedagogiken
och
förskoleundervisningen

Influensa Feber, trötthet, muskelvärk,
halsont. snuva, hosta.

Återgång till dagvården: feberfri
och allmäntillstånd bra.

Kräkningar, diarré Kräkning, diarré, feber, magont. Återgång till dagvården:
symtomfri 1 dygn, vid epidemier
2 dygn. Diarré förorsakad av
bakterie: isoleringstid angiven
av en läkare.

Öroninflammation Feber, öronvärk. Återgång till dagvården: feberfri
och allmäntillstånd bra.

Ögoninflammation Varigt öga, klåda, rodnad,
svullnad, gröngult sekret.

Återgång till dagvården:
Intensiteten av symtomen avgör
behovet av frånvaro.

Svinkoppor Blåsa: torr skorpa då den går
sönder, tätt med blåsor på att
litet område.

Återgång till dagvården: 24 h
efter läkemedel genom munnen,
48 h efter inledande av lokal
antibiotika.

Springmask Det kliar i rumpan, främst under
natten.

Återgång till dagvården: När den
första läkemedelsdosen är
tagen. Obs. Hela familjen ska
behandlas.

Huvudlöss Kliande hårbotten, främst
bakom öronen och i nacken. Ägg
och löss som kan ses med blotta
ögat.

Återgång till dagvården: efter
att den första behandlingen är
gjord.

Vattkoppor Feber, vattenblåsor på huden,
hårbotten och slemhinnor,
kraftig klåda.

Återgång till dagvården: 5-10
dygn efter att blåsorna gått
sönder.

Femte sjukan Feber, rodnad på kinder, kliande
utslag på kroppen, huvudvärk,
hals- eller magont.

Återgång till dagvården: feberfri
och allmäntillstånd bra.

Höstblåsor Symtom som påminner om
förkylning, blåsor i munnen, på
händer och fötter.

Återgång till dagvården: feberfri
och allmäntillstånd bra.

Scharlakansfeber, angina
(halsfluss)

Feber. Anginan: halsont, vit
beläggning i halsen. Febern:
huvudvärk, kräkningar, utslag.

Återgång till dagvården: 24 h
efter inledande av antibiotikan,
feberfri och allmäntillstånd bra.

Kikhosta Seg, kiknande hosta och
kräkningar.

Återgång till dagvården: 5 dygn
efter inledande av antibiotikan.
Hostan har lättat och
allmäntillstånd bra.

Sjundeås hälsovårdstjänster ger ytterligare information om säsongsinfluensvaccinen.


