
Mindre smitta 
Information till familjer med barn i förskola

Jönköpings läns kommuner och landsting 
tillsammans mot smittspridning i förskolan



Spridning av infektioner i förskolan 
är inte något nytt. Men det finns 
alltid mer man kan göra för att 
begränsa smittspridning. Vi vill 
tillsammans med er föräldrar och 
er förskola verka för att barn och 
förskolepersonal inte lika ofta får 
förkylning, ögoninfektion och mag-
sjuka.
 
Vad du som förälder bör tänka på: 

l  Smittspridning sker ofta via hän-
derna, när de haft kontakt med näsa, 
mun eller avföring. Handhygien är 
viktigt!

l Var ute mycket. Smitta sprids inte  
lika lätt utomhus.

l Se till att ni som föräldrar och för-
skolan är överens om vid vilka symp-
tom barnen bör stanna hemma. 

l Om föräldrar  och förskola pratar 
med varandra dagligen vet man vilka 
sjukdomar som är på gång och kan 
lättare stoppa spridningen.

Minska smittspridning  
i förskolan

Ögoninfektion
Ögoninfektioner kommer ofta i sam-
band med en virusinfektion, som förkyl-
ning. Vid en ögoninfektion är barnets 
ögon irriterade, variga och kan klibba 
ihop. För det mesta läker det inom en 
vecka utan behandling. Ögoninfektionen 
smittar lättast bland små barn eftersom 
de leker så nära varandra. Smittan sprids 
bland annat när barnet gnuggar sig i 
ögonen och sedan tar på leksaker eller på 
andra barn. 

För att undvika ögoninfektioner är det 
bra att vara noggrann med handtvätt. 
Särskilt när många i omgivningen är 
förkylda. Barn med ögoninfektion bör 
ha en egen handduk som tvättas ofta.  

STOPPA SMITTAN:  
Låt barnet stanna hemma tills  
ögoninfektionen läkt. 



Magsjuka 
När man är magsjuk mår man ofta illa 
och får kräkningar, diarré och ont i 
magen. Ibland får man även feber och 
muskelvärk. I Sverige beror magsjuka 
oftast på en infektion orsakad av virus. 

Typiskt för vanlig magsjuka är att man 
snabbt blir sjuk och sedan går besvä-
ren över inom ett par dagar. Mag-
sjuka smittar lätt. Ofta drabbas flera i 
familjen eller på förskolan. Magsjuka 
bryter ut 12–48 timmar efter att man 
smittats. Kräkningarna brukar upphö-
ra inom ett dygn, men diarréerna kan 
fortsätta i en vecka. Att vila och få i sig 
vätska är viktigt för att må bättre.

Smittan sprids ofta genom maten, till 
exempel om den som är magsjuk lagar 
mat till andra. 

För att undvika magsjuka är det  
viktigt med noggrann hygien. Tvätta 
händerna med flytande tvål före mål-
tider och efter toalettbesök. Se till att 
den som är magsjuk har en egen hand-
duk, och tvätta den ofta. 

STOPPA SMITTAN:  
Låt barnet stanna hemma minst 
48 timmar efter sista kräkningen/
diarrén.

Förkylning
Förkylning är den allra vanligaste for-
men av luftvägsinfektion. Man får be-
svär i de övre luftvägarna – näsan med 
bihålorna, mellanöronen, munhålan, 
svalget och luftstrupen. Det finns flera 
hundra olika virussorter som kan  
orsaka förkylning. En del virus ger både 
luftvägssymtom och maginfektion på 
samma gång.

Undvik att ta i hand eller ha annan 
kroppskontakt med personer som är 
förkylda, eller tvätta händerna efteråt. 

Undvik att förkylning sprids genom att 
lära barnet att nysa i en pappersnäsduk 
eller i armvecket istället för rakt ut.  
Viruspartiklar sprids långt när man 
nyser. Försök att lära barnet att inte 
peta sig i näsan eller ögonen, det är där 
virus lättast fastnar och sprids. Tvätta 
händerna med flytande tvål före mål-
tider och efter toalettbesök. Den som 
är förkyld behöver använda en egen 
handduk. Tvätta handduken ofta. 

STOPPA SMITTAN:  
Låt barnet stanna hemma ett 
dygn utan feber (utan feberned-
sättande medicin). 



Mer information om sjukdomar hos barn:

www.1177.se

www.growingpeople.se

www.socialstyrelsen.se, boken ”Smitta i förskolan”

Min barnavårdscentral (BVC) är:

Min BVC-sjuksköterska heter:

Egna anteckningar:

Jönköpings läns kommuner och landsting  
tillsammans mot smittspridning i förskolan


