Tilstand

Symptomer

Når kan det returnere til barnehagen?

Feber

Temperatur over 38 på kvelden
eller over 37,5 om morgenen

Barnet bør holdes hjemme til det er feberfritt, kan
komme i barnehagen dagen etter feberfrihet.

Diare med el uten
brekninger

Akutte diaretilstander uten kjent
årsak med eller uten feber

Kan returnere til barnehagen 48 timer etter
symptomfrihet

Oppkast uten kjent
årsak

Oppkast med el uten magesmerter Kan returnere til barnehagen 48 timer etter
og feber
symptomfrihet

Norovirus

Diare, oppkast, ofte magesmerter

Kan returnere til barnehagen 48 timer etter
symptomfrihet.

Mild til moderat
øyekatarr

Noe puss, men ikke kraftig rødhet
på det hvite i øyet

Kan være i barnehagen, ikke behov for medisiner

Kraftig øyekatarr

Hissig rødhet i øyet, rikelig puss
dannelse og kløe/smerter

Bør oppsøke lege for behandling. Kan komme i
barnehagen dagen etter oppstart av behandling

Forkjølelse

Snue, snørrdannelse, nesetetthet,
hoste

Kan gå i barnehagen så lenge allmenntilstanden tilsier
det.

Hoste

Hoste uten feber er stort sett
forkjølelse.

Kan gå i barnehagen så lenge allmenntilstanden tilsier det

Ved langvarig hoste bør barnet til lege: obs
astma og kikhoste

Kikhoste

Kikende hoste, ofte i hosteanfall

Diagnose settes av lege. Kan returnere til barnehagen 3-5
dager etter påbegynt behandling.

Kontakt kommuneoverlegen ved mer enn 2
tilfeller.

Ørebetennelse

Plutselig øreverk, feber og ofte
forkjølelse

Kan gå i barnehagen når allmenntilstanden tilsier det.

Brennkopper

Utslett med små blemmer med gul
væske/sårsekret. Blir skorper.

Kan returnere i barnehagen når blemmene er tørre, eller
tildekket slik at det gule sårsekretet ikke smitter over på
andre.

Utbrudd ved fler enn 2 tilfeller. Hansker ved
bleieskift. God håndhygiene.

Hodelus

Luseegg og lus i hodebunn, evt.
kløe

Trenger ikke sendes hjem hvis det oppdages lus i
barnehagetiden. Returnere til barnehagen så raskt som
mulig etter påbegynt lusekur.

Skal ikke behandle barn som ikke har påvist lus.

Vannkopper

Små karakteristiske blemmer i
huden. Kløe

Kan gå i barnehagen når utslettet er tørket inn

Gi informasjon om smitte. Skjerme ubeskyttede
gravide.

Barnemark/spolmark

Små hvite mark rundt
Reseptfri behandling på apotek. Kan returnere til
endetarmsåpningen og i
barnehagen etter igangsatt behandling. Hele familien
avføringen. Særlig på kvelden like
behandles.
etter at barnet har lagt seg eller på
morgenen. Analkløe.

Hansker ved bleieskift. Håndhygiene. Ved flere
tilfeller bør nedvask av stelleområde/toaletter
vurderes.

MRSA

1.Kan påvises i sårsekret

Ikke anbefalt å informere barnehagen om påvist
bærerskap av MRSA hos barn

2.Kan være symptomfri bærer

1.Ved MRSA i sår kan barnet returnere til barnehagen når
det ikke er fare for smitte av sårsekret.
2.Ved bærerskap av MRSA kan barnet gå i barnehagen
som vanlig.

Skabb

Kløende røde prikker (utslett),
særlig på armer og ben på natten.

Barnet kan vende tilbake dagen etter igangsatt
behandling. Hele familien behandles.

Hånd-fot-munnsyke

Feber, redusert allmenntilstand,
sår hals. Utslett/blemmer i munn,
inni håndflater og på fotsåler.

Kan være i barnehagen så lenge allmenntilstanden tillater
det. Smitter i starten like før og mens blemmene
kommer.

Andre tiltak

Forebygge smitte ved håndvask med såpe og
vann! Alkoholbasert hånddesinfeksjon ikke godt
nok. Hyppig vask av stellebord og leker.
Håndhygiene.

God håndhygiene. Vanlig med utbrudd
sommer/høst.

Ved påvisning av enkelte sykdommer er det ikke hensiktsmessig å holde barn hjemme av hensyn til smittevernet. Det kan være fordi sykdommen i stor
grad smitter før symptomer oppstår, eller fordi smitterisikoen er svært liten når barnet er blitt frisk, eller fordi tilstanden er så vanlig og lite alvorlig at det
ikke berettiger tilbakeholdelse.
Barn kan gå i
barnehagen så
fremt allmenntilstanden er god
ved disse
sykdommene:
(skal være
feberfri, men kan
ha utslett)
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Herpes simplex infeksjon (munnsår)
Hånd-fot-munnsyke
Mollusker
Mononukleose (kyssesyken)
Loppebitt
4.barnesykdom
5.barnesykdom
Vorter
Parainfluensa
RS-virus
Atypiske mykobakterier

