SAMFUNNSMEDISI NSK ENHET
Informasjon fra Smittevernet

INFEKSJONER BLANT BARN I BARNEHAGER

Barn i barnehager er hyppig utsatt for smittsomme sykdommer. Mange personer er samlet
på et lite areal, og barn kan i liten grad beskytte seg mot infeksjoner.
Generelle råd:
• Omhyggelig håndhygiene for voksne og barn. Bare papirhåndkle og såpedispenser
bør benyttes
• Sikre best mulig inneklima for barna: Luft ofte!
• Pass på at barna er godt kledd og at de holder seg tørre og varme på beina
Når skal barna holdes borte fra barnehagen ved infeksjoner?
Det hadde vært ønskelig med faste, enkle regler som var absolutte og som passet for alle.
Dette lar seg ikke gjøre. Hver enkelt situasjon må vurderes av barnets foreldre og
barnehagepersonale, og det må utvises sunt skipperskjønn! Nedenfor er argumenter og
momenter som ofte tas med i vurderingen, og den medisinske vekt som disse bør tillegges.
1. Hensynet til de andre: For å hindre smittespredning i barnehagen.
Alle infeksjonssykdommer har en inkubasjonstid, dvs tiden som går fra en er smittet til
sykdommen bryter løs. I denne tiden er en som oftest temmelig frisk, men minst like
smittefarlig som etter at sykdommen har brutt løs. Både foreldre og barnehagepersonale er
opptatt av å hindre smittespredning, og mange barn blir holdt hjemme først og fremst av den
grunn. Ettersom barnet vanligvis har vært smittespreder i flere dager før en kan påvise
sykdom, har det svært lite for seg å holde barn hjemme dersom dette er den eneste grunnen.
Smittespredning kan stort sett kun begrenses gjennom gode hygienerutiner i barnehagen.
2. Hensynet til barnet selv. Barnets behov er aller viktigst! Et sykt barn som ikke kan delta i
de daglige aktiviteter i barnehagen, vil vanligvis ha det bedre hjemme i ro og fred.
Avgjørende her er barnets allmenntilstand, ikke spesielle konkrete symptomer som grønt
snørr, feber, øyebetennelse el. lign. Er barnet slapt og dårlig, bør det være hjemme. I sjeldne
tilfeller av vanskelige hjemmeforhold vil barnehagepersonalet vurdere det som bedre for
barnet å være i barnehagen selv om det er sykt. Sett fra et smittevernsynspunkt er dette
greit, dersom personalet ellers følger at de kan påta seg merbelastningen.
3. Feber: Mange infeksjonssykdommer starter med feber. Barnet blir da vanligvis såpass
sykt at det uten tvil skal sendes hjem. Vanskeligere kan det være å vurdere feber senere i
sykdomsforløpet. De fleste barn er syke mens de har feber, og skal således ikke i
barnehagen. I enkelte tilfeller kan barn ha litt feber, men likevel være i så god form at de
klarer dagen i barnehagen. Medisinsk er dette ikke uforsvarlig, men erfaringen er at de fleste
barn som har feber fra morgenen, blir slappe i løpet av dagen.
4. Antibiotikabehandling.
Et barn som bruker penicillin eller andre antibiotika kan være i utmerket allmenntilstand, og
kan derfor gå i barnehagen som vanlig. Også her er det barnets tilstand som er avgjørende.
Hvis barn skal ha medisin i løpet av barnehagetiden, må personale være villig til å gi medisin
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