
 
 
 
 
 
BARNRÅDGIVNINGENS REKOMMENDATIONER FÖR DAGVÅRDSPERSONAL OCH FÖRÄLDRAR 

 

INFEKTIONSSJUKDOMARNA 

 
Infektioner i luftvägarna 

Vård hemma tills barnet varit feberfritt ETT dygn. Antibiotikakur (t.ex. för öroninflammation eller sjuk hals, 

streptokocker, luftrörskatarr) är INTE hinder för återgång till dagvården. 

- Barnets allmäntillstånd är viktigare. (Barnet skall orka delta normalt i dagvårdsplatsens dagsprogram). 

 

Ögoninflammation 

Är ofta samma sjukdomsalstrare som vid luftvägsinfektioner, se ovan. Enbart ögoninflammation är inget hinder att föra 

barnet till dagvård, om inte symtomen (klåda, ögonen rinner varigt sekret) är så starka att det stör barnet självt. 

Ögoninflammation sköts med antibiotikadroppar 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 dagvården. 

 

Tarminfektioner (diarré, uppkastningar) 

Vård hemma tills symtomen varit helt borta 1 (-2) dygn 

 

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 dagvårdsplatsens dagsprogram). 

 

Hårlöss 

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

kammas med luskam (kan köpas på apotek). 

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

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

tvättas i minst 60 grader, mjukisdjur + kläder kan sättas i frysen över natten. 

Kom ihåg att meddela dagvården genast om ert barn har löss! 

Barnet kan återvända till dagvården dagen efter behandlingen. 

 

Springmask 

Behandlas hemma med receptfritt läkemedel från apoteket. 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! 

Kom ihåg att meddela dagvården genast om ert barn har springmask! 

Barnet kan återvända till dagvården dagen efter behandlingen. 

 

Enterovirus ”höstblåsor” 

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

Symtomatisk behandling. Barnet kan återvända till dagvården då blåsorna börjat torka, barnet är feberfritt och orkar 

delta normalt i dagvårdens program. 

 

 

 

Vid frågor, kontakta barnrådgivningen 02-4260426 (Kimito), 02-4260515 (Dalsbruk).  

 

Läkare på barnrådgivningen Ulla Ylisirniö-Ruusuvuori 
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