
Fellestiltak for å begrense smitte og sykdom i skoler og barnehager. 

Nå er det igjen en periode med økt påvisning av både luftveisinfeksjoner og omgangssyke hos 
barna i skoler og barnehager i kommunen. Dette ønsker vi å begrense så godt som mulig. 
Derfor er det viktig at vi alle har et økt fokus på hygiene og begrensing av smitte.  

Forkjølelse, halsbetennelse og ørebetennelse er nesten dobbelt så vanlige hos barne- og 
skolehagebarn sammenliknet med barn som ikke går i barnehage/skole. Mage/tarm-
infeksjoner er opp til tre ganger så vanlig hos barnehagebarn. Spredning av smitte skjer 
hovedsakelig gjennom direkte eller indirekte kontakt mellom barna. 

Når skal barna være hjemme? 

Ved smittsom sykdom vil barnets allmenntilstand ofte gjøre det nødvendig at barnet bør være 
hjemme. Vurdering av barnets allmenntilstand må alltid baseres på foreldres skjønn. Som 
hovedregel bør barnet være friskt nok til å kunne delta i normale aktiviteter i barnehagen, og 
barnet bør være feberfri. Ved noen sykdommer kan det være viktig å angi en mer nøyaktig 
tidsperiode for når barnet kan vende tilbake til barnehagen. Dette gjelder for eksempel ved 
omgangssyke. Dette i håp om å begrense smittespredning 

Diaré med eller uten brekninger 

Barn med diaré kan vende tilbake til barnehagen to døgn etter at de har blitt symptomfrie. 
Dette gjelder også bleiebarn. Barn som til vanlig har en tendens til løs avføring trenger ikke 
holdes borte fra barnehagen. Det må være foreldrene som avgjør om barnet har en unormal 
diarétilstand.Ved diarétilstander hvor man mistenker smitte gjennom matvarer (for eksempel 
etter utenlandsreise) bør barnet undersøkes av lege og det bør sjekkes om andre barn i 
barnehagen har symptomer. 

Forkjølelse 

Forkjølelse er den vanligste infeksjonen hos barn. Barnet kan gå tilbake til barnehagen når 
allmenntilstanden tilsier det. 

Influensalignende symptomer 

Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Ved influensapandemi 
kan det være aktuelt å holde barnet hjemme lengre. 

Hoste og andre luftveissymptomer 

Ved hoste uten feber kan barnet gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. 
Ved langvarig eller kraftig hoste bør barnet undersøkes for blant annet kikhoste.  

Norovirus-infeksjon og andre former for omgangssyke 

Smitterisikoen er størst mens man har symptomer med oppkast og diaré, og barn bør holdes 
hjemme i denne perioden. Man bør vente 48 timer etter at barnet ikke lenger har diaré og 
oppkast før det kan gå tilbake til i barnehagen.   



Generelle hygieneråd: 

 
Det viktigste rådet vi kan gi underveis under sykdom for å forebygge smitte er god hygiene.  

• Ha såpedispenser og papirhåndklær ved håndvasker. Bruk alltid varmt vann og såpe 
ved håndvask. 

• Vask alltid hendene godt etter toalettbesøk eller bleieskift. 
• Vask hendene når barna kommer inn fra lek og opphold ute. 
• Unngå å nyse og hoste på hverandre. 
• Vask hendene når barna har pusset nesen 
• Fellesleker av plast og tre bør vaskes regelmessig med rengjøringsmiddel og varmt 

vann, forslagsvis én gang per uke. Tøyleker kan vaskes i vaskemaskin 
• Ved stell av blødende sår og neseblødninger bør engangshansker brukes. Skrubbsår og 

andre småsår som ikke blør stelles på vanlig måte 
• Stell og vanlig bleieskift kan foregå uten hansker 
• Rengjøring ved søl av blod eller avføring på gjenstander, gulv osv., utføres med 

husholdningsklorin. Bruk vanlige rengjøringshansker. 
•  

Håndhygiene og bruk av desinfeksjonsmidler 

 

Barn og ansatte i barnehagen/skole bør vaske hendene før de spiser, lager mat og etter 
toalettbesøk. Ansatte gjennomfører i tillegg håndhygiene etter bleieskift og stell, og etter 
tørking av snørr og andre sekreter. 

Er hendene synlig skitne gjennomføres håndhygiene ved å vaske hendene med flytende såpe 
og rennende lunkent vann. Barna tørker seg deretter med engangs papirhåndklær eller de 
bruker et eget håndkle som de ikke deler med andre. 

Hvis hendene ikke er synlig skitne, kan barn og ansatte gjennomføre håndhygiene ved å bruke 
et alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel i stedet for håndvask. Alkoholbasert 
hånddesinfeksjonsmiddel kan også brukes i tillegg til håndvask etter gjennomført håndvask 
med såpe og vann og etter at hendene er tørket. Nyere studier har vist alkoholbasert 
hånddesinfeksjonsmiddel har ganske lite effekt på norovirus. 

Det er ingen fare for at spriten skal absorberes gjennom hud eller inhaleres og gi rus ved 
hånddesinfeksjon. Alkoholbaserte hånddesinfeksjonsmidler må oppbevares forsvarlig. 

 

      Med vennlig hilsen 

 

 

      Bernt Ivar Gaarder, kommunelege1 
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