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Att gå tillbaka till förskola/
skola efter sjukdom

När jag avslutar ett läkarbesök brukar jag fråga familjen om de 
har några frågor. Om jag inte redan berättat när barnet får gå 
tillbaka till förskola/skola så brukar den frågan komma upp för de 
flesta barn som har feber och infektion. Det går inte att ge tydliga 
råd för alla sjukdomar men här är ett par vanliga där frågor om 
smitta ofta kommer upp.

Vattkoppor: Stanna hemma tills alla blåsor torkat till skorpor. Bar-
net ska också vara feberfritt och orka vara på förskolan. Eftersom 
vattkoppor är så pass smittsamt så har oftast andra barn redan 
smittats/insjuknat när ditt eget barn blir sjukt. 

Här kan också nämnas att man som läkare ofta får frågan om 
barn med vattkoppor kan träffa sin morfar och mormor, ”för de 
kan ju få bältros”. Ja, barnen kan träffa sin morfar och mormor. 
Mormor och morfar får inte bältros av någon som har vattkoppor. 
Bältros får man bara om man själv redan haft vattkoppor, och 
bältros är en re-aktivering av den egna sjukdomen – inte en smitta 
utifrån (från barnbarnet).

Magsjuka: När barnet inte har kräkts eller haft vattentunn diarré 
under två dygn kan det gå tillbaka till förskolan. Däremot ska 
man komma ihåg att vid magsjuka så förstör viruset ofta tarmlud-
det som ska ta upp vätska. Det innebär att tarmen har svårare att 
ta upp vätska och bajset blir löst. ”Lös avföring” kan ett barn med 
magsjuka ha i flera veckor efter själva magsjukan, men skillnaden 
är att denna avföring inte är vattentunn och att barnet samtidigt 
är piggt och feberfritt. 

Feber: För det första ska barn som har feber alltid vara hemma. 
Sedan är det svårt att ge något exakt råd om när man kan gå till-
baka till förskola eller skola. Barnet måste ju orka, så vanligtvis 
rekommenderar jag att barnet ska ha varit feberfritt i ett dygn. 

Förkylning: Hosta och snuva är faktiskt okej på förskolan, så länge 
som barnet är piggt och inte har feber. Många barn som har snuva 
är också kladdiga i ögonen. Det är inte skäl att vara hemma, men 
man bör tvätta bägge ögonen för att bli av med varet. Barn som 
istället har röda och variga ögon och feber bör stanna hemma. De 
kan ha en smittsam ögoninfektion som lätt sprider sig till andra 
förskolebarn. 

Halsfluss eller annan luftvägsinfektion med antibiotika: De flesta 
barn bör vara hemma ca 2 dagar med antibiotika.

Storasyskonet har feber: Det är inget hinder för småsyskonet att 
gå till förskolan. 

Löss: Barnet bör stanna hemma tills det fått behandling. Dagen 
efter behandling kan barnet gå tillbaka till skolan. Däremot är det 
klokt att finkamma och inspektera barnets hår varje dag i ytterli-
gare 1–2 veckor.

Svinkoppor: Svinkoppor kommer sig av streptokocker eller stafy-
lokocker och sätter sig ofta i ansiktet. Barnet får varfyllda blåsor. 
Blåsorna bör blötas upp med vatten och tvål (men man kan också 
ha på klorhexidin-lösning) och vid utbredda svinkoppor behöver 
barnet antibiotika. Barnet bör inte gå tillbaka till förskolan förrän 
utslagen efter blåsorna är torra.

Skabb: Barnet bör vara hemma ett dygn efter behandling. 

Springmask: Hela familjen ska behandlas. Barn med springmask 
behöver dock inte vara hemma från förskolan när de fått behand-
ling.

Vårtor: Barnet kan gå till förskolan.


