
 
 
 
 
 

 

 
 

 
REKOMMENDATIONER GÄLLANDE SMITTOSAMMA SJUKDOMAR 
  

 

Infektioner i luftvägarna 

Vård hemma tills barnet varit feberfritt ett dygn. Antibiotikakur (t.ex. för öroninflammation) är inte 

hinder för återgång till skola/dagvård. 

Dock bör föräldrarna ta ställning till barnets allmäntillstånd - barnet skall orka delta i 

skolans/dagvårdens dagsprogram. Eventuell önskan om tillfällig befrielse från gymnastik-lektioner 

bör meddelas/diskuteras med skolan/gymnastik-läraren. 

 

Ögoninflammation 

Orsakas ofta av samma sjukdomsalstrare som vid luftvägsinfektioner, ögoninflammation är därför 

inget hinder för att barnet inte kan vara i skolan/dagvård som normalt. Detta förutsätter naturligtvis 

att barnets allmäntillstånd är sådant att barnet orkar delta i skolans/dagvårdens dagsprogram och att 

symtomen i ögonen (klåda, sveda, rinner varigt sekret mm) inte är så kraftiga att de påverkar 

barnets allmäntillstånd. Ögoninflammation sköts vid behov med antibiotikadroppar/salva med recept 

av läkare. 

 

Svinkoppor 

Vård hemma ett dygn efter att antibiotikakuren har påbörjats. Om svinkoppor sköts enbart med 

lokalbehandling (putsning och salva) bör man vänta två dygn innan barnet återvänder till 

skolan/dagvården. 

 

Mag- och tarminfektioner ("magsjuka") 

Rekommenderat är att barnet stannar hemma 48 h efter senaste symtom (uppkastning, diarré). 

Barnet skall orka delta normalt i skolans/dagvårdens dagsprogram. 

 

Vattkoppor 

Vård hemma tills skorvarna torkat och det inte uppstår nya – vanligtvis 5-7 dygn efter det att 

vattkopporna brutit ut. Barnet skall orka delta normalt i skolans/dagvårdens dagsprogram. 

 
Hårlöss 

Behandlas hemma med preparat som receptfritt kan köpas på apoteket. Följ bruksanvisningen noga! 

Om flera familjemedlemmar har löss, behandlas alla samtidigt. Behandlingen upprepas om ca en 

vecka. 

Barnets hår bör kammas noggrant med luskam (kan köpas på apotek) i ca 2-3 veckors tid även efter 

behandling. 

Även borstar, kammar, hårband etc. tvättas noggrant med löss-schampo eller i kokande vatten, 

sängkläder byts och tvättas i minst 60 grader. Kläder, mössor, halsdukar mm (som barnet nyligen 

använt) bör tvättas helst i 60 graders vatten, eller förvaras i frysen över en natt. Kramdjur, dynor 

etc. kan likaså sättas i frysen över natten. Kom ihåg att meddela skolan/dagvården genast 

om ert barn har löss! Barnet kan återvända till skolan/dagvården dagen efter behandlingen. 



 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Springmask 

Behandlas hemma med receptfritt läkemedel från apoteket. Alla familjemedlemmar bör behandlas 

samtidigt (även ”symtomfria”). I samband med behandling bör man byta kläder och sängkläder, 

hemmet bör städas och ytor torkas. 

Korta naglar och handhygien är viktig! Byt trosor och kalsonger morgon och kväll! Meddela 

skolan/dagvården om ert barn har springmask. 

Barnet kan återvända till skolan/dagvården dagen efter behandlingen. 

 

 

Enterovirus ”höstblåsor” 

Förorsakar ofta feber, magsymtom, blåsliknande utslag på händer, fötter och runt munnen. 

Symtomatisk behandling. Barnet kan återvända till skolan/dagvården då barnet är feberfritt och 

orkar delta normalt i skolans/dagvårdens dagsprogram. 

 

Skabb 

Skabb orsakar hudklåda som är värst på kvällar och nätter. Vanliga ställen är mellan fingrar, 

handleder, armhålor, under fötter, lår, ljumskar och könsorgan. Symptomen börjar 2-4 veckor efter 

att man blivit smittad. Skabb behandlas hemma med salva som finns att köpa receptfritt på apotek 

(finns också receptbelagda tabletter). Behandlingen upprepas efter en vecka. Även övriga 

familjemedlemmar/ personer som varit i fysisk kontakt med den smittade behandlas med salva x1. 

Instruktionerna bör följas noggrant.  

Kläder, handdukar och sängkläder tvättas i maskin. Textilier också kan sättas i frysen (-18°) i ett 

dygn eller läggas i en försluten roskissäck i 3 dygn eller läggas i 60° bastu några timmar. Sakerna bör 

ännu vädras efter någon av dessa behandlingar. Madrasser, soffor, fåtöljer dammsugas. Dammpåsen 

slängs genast efter detta. Städningen görs före behandling med salva. Efter salvabehandling tvättas 
alla kläder och sängkläder igen. Vid följande salvabehandling efter en vecka utförs likadan städning på 

nytt. Klådan kan fortsätta ännu 2-3 veckor efter avslutad, lyckad behandling, till detta kan t.ex. 

kortisonsalva användas. Meddela skolan/dagvården om ert barn har skabb. 

Barnet kan återgå till dagvård/skolan 24 timmar efter gjord behandling. 

 

 

 

Vid frågor, kontakta skolhälsovården eller rådgivningen. 


