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SAMMANDRAG 
Minskning av infektionsrisken inom dagvården. Helsingfors 2005. 48 s. (Social- och 
hälsovårdsministeriets handböcker ISSN 1236-116X; 2005:29.) ISBN 952-00-1904-9 (inh.), 
ISBN 952-00-1905-7 (PDF) 

 

Huvudmålet med dagvården är att främja en balanserad utveckling av barn samt att stödja 
familjer i uppfostringsarbetet. Dagvården skall erbjuda barn en gynnsam uppväxtmiljö. Det 
finns emellertid bevis att barn i dagvård är sjuka ungefär två gånger så ofta som barn som 
vårdas hemma. Detta gäller särskilt barn under tre års ålder. 

Det är viktigt att minska infektionsrisken inom dagvården. I Finland är olika slags kortvariga 
infektionssjukdomar de vanligaste orsakerna till att barn insjuknar. Infektioner i övre 
luftvägarna (t.ex. influensa) är de vanligaste och de orsakar frånvaro från daghem i cirka vart 
annat fall. Hos vissa barn följs infektioner i övre luftvägarna av mellanöreinflammation. Även 
diarré orsakar ganska ofta insjukning och frånvaro. I vart femte fall beror frånvaron på grund 
av sjukdom på diarré.  

Att små barn är ofta sjuka orsakar också andra betydande indirekta skador såsom riklig 
användning av antibiotika och därigenom resistens till antibiotika. Om antalet infektioner, i 
synnerhet mellanöreinflammation, bland barn i dagvårdsåldern minskades så skulle också 
antibiotika används i betydligt mindre grad. Detta i sin tur skulle minska utvecklingen av 
antibiotikaresistenta bakteriestammar.  

Denna handbok är avsedd för dagvårdspersonalen i daghem och familjedagvård. Den 
innehåller grundläggande information om orsak till sjukdomar, om hur barn smittas samt om 
infektionssjukdomar hos barn i dagvårdsåldern. Huvudmålet med handboken är att beskriva 
rekommendationer för praktiska åtgärder inom dagvårdsverksamheten som enligt flera 
undersökningar har varit framgångsrika i att minska sjukdomar hos barn.  

 

Nyckelord: barn, daghem, dagvård, familjedagvård, hälsofrämjande, infektionssjukdomar 





 5

TIIVISTELMÄ  
Infektioriskin vähentäminen päivähoidossa. Helsinki 2005. 48 s. (Sosiaali- ja 
terveysministeriön oppaita, ISSN 1236-116X; 2005:29.) ISBN 952-00-1904-9 (nid.), ISBN 
952-00-1905-7 (PDF) 

 

Päivähoidon päätavoite on edistää lapsen tasapainoista kehitystä ja tukea perheitä 
kasvatustyössä. Päivähoidon tulee tarjota lapselle suotuisa kasvuympäristö. On kuitenkin 
havaittu, että päiväkotilapset sairastavat noin kaksi kertaa enemmän kuin kotona hoidettavat 
lapset, erityisesti alle kolmevuotiaana.  

Päiväkotien infektioriskin vähentäminen on tärkeää. Suomessa eniten lasten sairastumista 
aiheuttavat erilaiset lyhytaikaiset infektiotaudit. Tavallisimpia ovat ylähengitystieinfektiot 
(esim. nuhakuume), jotka ovat päiväkodista poissaolon syynä noin joka toisessa tapauksessa. 
Joillakin lapsilla ylähengitystieinfektioihin liittyy myös välikorvatulehdus. Myös ripuli 
aiheuttaa melko usein lapsen sairastumista ja poissaoloa. Joka viidennen sairaus poissaolon 
syynä on ripuli. 

Pienten lasten runsas sairastelu aiheuttaa myös muita merkittäviä välillisiä haittoja, 
esimerkiksi antibioottien runsasta käyttöä sekä siitä johtuvaa antibioottiresistenssiä. Mikäli 
päivähoitoikäisten infektioiden, erityisesti välikorvatulehdusten esiintymistä voidaan 
vähentää, vähenee myös antibioottien käyttö merkittävästi. Tämä taas vähentää antibiooteille 
vastustuskykyisten bakteerikantojen kehittymistä.  

Tämä julkaisu on tarkoitettu päivähoitohenkilöstön käyttöön päiväkodeissa ja 
perhepäivähoidossa. Se sisältää perustietoa tautien aiheuttajista ja niiden tarttumisesta sekä 
päivähoitoikäisten tartuntataudeista. Oppaan pääsisältö on päivähoitotoimia kuvaavat 
käytännön toimenpideohjeet, joiden avulla eri tutkimusten mukaan on saavutettu hyviä 
tuloksia lasten sairastuvuuden vähentämisessä.  

 

Asiasanat: lapset, perhepäivähoito, päivähoito, päiväkodit, tartuntataudit, terveyden 
edistäminen 
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SUMMARY 
Reducing the infection risk in day care. Helsinki 2005. 48pp. (Handbooks of the Ministry of 
Social- Affairs and Health, ISSN 1236-116X; 2005:29.) ISBN 952-00-1904-9 (print), ISBN 
952-00-1905-7 (PDF) 

 

The main purpose of day care is to promote the balanced development of children and to 
support families in their upbringing task. Day care should provide children a favourable 
growing environment. However, there is evidence that children attending daycare fall ill twice 
more often than children that are nursed at home. This applies especially to children under 3 
years of age. 

It is important to reduce the infection risk in day care. In Finland, different kinds of short-term 
infectious diseases are the most common diseases in children. Upper respiratory infections 
(such as the flu) are the most common and in approximately every other case, they are the 
cause of non-attendance in day care centres.  With some children, upper respiratory infections 
result in middle ear infection. Also diarrhoea quite often causes illness and non-attendance. 
Diarrhoea is the cause in every fifth absence due to illness. 

If small children are often ill, it may have also other significant indirect outcomes: profuse use 
of antibiotics can, for example, lead to antibiotic resistance. If the number of infections, 
middle ear infections in particular, in children can be reduced, the use of antibiotics will also 
decrease significantly. This in turn reduces the generation of antibiotic-resistant bacteria.  

The purpose of this handbook is to assist the day care personnel in day care centres and in 
private day care. It includes basic information on causes and transmission of diseases  as well 
as on infectious diseases in children in day care. The focus of the handbook is on guidelines 
for practical measures in day care that according to various studies have been successful in 
reducing diseases in children.  

 

Key words: children, day care, day care centres, health promotion, infectious diseases, 
private day care 
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FÖRORD 
Denna handbok är avsedd för dagvårdspersonalen i daghemmen och inom familjedagvården. 
Handboken innehåller grundläggande kunskaper om sjukdomsalstrare och hur de smittar samt 
om smittsamma sjukdomar hos barn i dagvårdsåldern. Handbokens huvudsakliga innehåll är 
de åtgärdsanvisningar för att minska sjukdomar hos barn som har gett goda resultat i olika 
undersökningar. 

Med hjälp av åtgärdsanvisningarna kan man skapa goda rutiner. Det vore viktigt att 
målmedvetet försöka utveckla dagvårdsverksamheten i överensstämmelse med anvisningarna 
med beaktande av resurserna och de tillgängliga lokalerna, om så bara ett steg åt gången. Alla 
åtgärder som vidtas för att förbättra dagvårdshygienen bidrar till att uppnå målet. 

Det främsta målet med småbarnspedagogiken är att främja barnets övergripande välmående. 
Ett barn som mår bra har bästa möjliga förutsättningar att växa, lära sig och utvecklas. Det är 
naturligt att det arbete för att bedöma och effektivera hygienen som syftar till att främja 
barnens hälsa utgör en del av dagvårdsenheternas planer för småbarnspedagogik. 

Det finns ingen orsak att minska kontakten med barnen eller ömhetsbetygelserna på grund av 
rädsla för infektioner. Det är bara särskilt viktigt att sköta om den personliga hygienen, 
handtvätten och andra hygienrutiner när det gäller barn / dagvården, eftersom det på detta sätt 
är möjligt att avsevärt minska sjukdomarna hos barn. 

I barndomen är det speciellt viktigt att sköta munhygienen, eftersom barnet då tidigt vänjer 
sig vid att borsta tänderna. Ansvaret för detta vilar i första hand på hemmen och familjerna. 
Hälso- och sjukvården är expertansvarig och daghemmet kan fungera som ett viktigt stöd, 
även om man inte skulle borsta tänderna i daghemmet. 

För att effektivera hygienen kan ett hygienprojekt startas inom kommunen, stadsdelen eller 
daghemsenheten. Då blir verksamheten i syfte att minska sjukdomarna hos barn en del av 
förbättringen av kvaliteten på kommunens tjänster för barn. Förutom införandet av 
hygienåtgärderna är det viktigt att följa vilka verkningar en förändring av arbets- och 
verksamhetssätten har på sjukdomarna hos barn. Det är bra att utse en ansvarig för 
upprätthållandet, uppföljningen och bedömningen av hygienen i dagvårdsenheten och en 
kontakt / stödperson på hälso- och sjukvårds- eller hälsoskyddssidan (hälsovårdare, 
hälsoinspektör eller läkare), som har möjlighet att fungera som sakkunnig för dagvården. 

Handboken innehåller endast knapphändiga grundläggande uppgifter om barnsjukdomar. 
Härigenom vill man betona att ansvaret för att identifiera sjukdomar hos barnen och för 
vårdanvisningar vilar på hälso- och sjukvårdspersonalen, inte dagvården. 

Social- och hälsovårdsministeriet vill tacka alla som bidragit till handbokens uppkomst och i 
synnerhet författarna, LVM, lektor Anna-Maria Vaajoensuu och docent, specialist i 
infektionssjukdomar hos barn Marjo Renko. 
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1 INLEDNING 
Dagvårdens huvudsakliga mål är att främja en balanserad utveckling hos barnen och stödja 
familjerna i uppfostringsarbetet. Dagvården skall erbjuda barnen en gynnsam uppväxtmiljö. 
Man har emellertid märkt att daghemsbarn är ungefär dubbelt mera sjuka än barn som vårdas 
hemma, i synnerhet innan de har fyllt 3 år. Återkommande sjukdom gör att barnen trivs och 
orkar sämre i dagvården. Infektionsrisken inom dagvården syns inte enbart som sjukdom hos 
barnen och de olägenheter som det medför för barnen. Ofta återkommande sjukdom hos barn 
under skolåldern ökar också hälso- och sjukvårdskostnaderna samt föräldrarnas frånvaro från 
arbetet. Det är också viktigt att minska infektionsrisken för dagvårdspersonalen, eftersom det 
bidrar till att dagvårdspersonalen orkar bättre i arbetet. Återkommande sjukdom hos små barn 
orsakar också andra betydande indirekta olägenheter, t.ex. omfattande användning av 
antibiotika och till följd därav antibiotikaresistens. Om förekomsten av infektioner hos barn i 
dagvårdsåldern, i synnerhet mellanöreinfektioner, kan minskas, minskar också användning av 
antibiotika betydligt. Detta åter minskar utvecklingen av bakteriestammar som är resistenta 
mot antibiotika. Av dessa orsaker är det viktigt att minska infektionsrisken inom dagvården. 

I Finland är olika kortvariga infektionssjukdomar de vanligaste orsakerna till att barn 
insjuknar. Den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro från dagvården bland barn under 
skolåldern är infektioner i de övre luftvägarna (t.ex. förkylning), som är orsak till frånvaro i 
ungefär vartannat fall. Hos vissa barn är infektioner i de övre luftvägarna också förknippade 
med mellanöreinflammation. Också diarré är rätt ofta orsak till att barn är sjuka och 
frånvarande. Var femte sjukfrånvaro beror på diarré (Tabell 1). 

Enligt uppföljningsundersökningar som gjorts i daghemmen uppvisar daghemsbarn under 3 år 
infektionssymtom i medeltal 100 dagar per år och barn över 3 år 50 dagar per år. Skillnaden 
jämfört med barn som vårdas hemma är störst bland dem som är under 2 år, då antalet dagar 
då barn i daghem uppvisar infektionssymtom är i medeltal 100/år och för barn som vårdas 
hemma ungefär 40/år. När det gäller infektionsrisken placerar sig familjedagvård mellan 
daghemsvård och vård i hemmet. 

Dagvårdsgruppens storlek i daghemmet är den viktigaste enskilda faktorn som påverkar 
förekomsten av infektioner. Andra faktorer som påverkar förekomsten av infektioner inom 
dagvården är daghemmets storlek, antalet familjer som har barn i daghemmet samt antalet 
personer som deltar i utdelningen av mat. Barnens infektionskänslighet är dock individuell 
och påverkas även av många faktorer utanför dagvården. 

I jämförande undersökningar har förekomsten och spridningen av infektioner inom dagvården 
kunnat minskas genom att man fäst uppmärksamhet vid hygienen i olika situationer inom 
dagvården. De åtgärder avseende hygienen som kommit fram i undersökningarna är inte nya, 
utan mycket enkla och i princip välkända åtgärder som gäller barnavården samt mat- och 
städtjänsterna. Den absolut viktigaste enskilda åtgärden är handtvätt. Både barnen och 
vårdpersonalen borde tvätta händerna oftare i synnerhet i samband med toalettbesök och hjälp 
med toalettbesök samt måltider. 

Hygienrutiner som barnen lär sig hemma och inom dagvården har stor betydelse för deras 
hälsa och för att de skall hållas friska såväl i dagvårdsåldern som senare i livet. 
Hygienrutinernas effekt på preventionen av sjukdomar förbättras naturligtvis om samma 
principer iakttas även i hemmet. Av denna orsak är det önskvärt att hemmen engageras aktivt 
i det hygienutvecklingsarbete som sker inom dagvården genom att det ordnas information och 
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föräldramöten om temat. I bilagan till handboken ingår ett utkast till brev som kan användas 
som hjälp när man skall informera vårdnadshavarna om hygienmålen (Bilaga 1). 

Bedömningen och utvecklingen av de hygienrutiner och verksamhetssätt som tillämpas inom 
den dagliga barnavården samt de dagliga mat- och stödtjänsterna bör ske skilt för varje 
dagvårdsplats så att även de tillgängliga lokalerna/resurserna beaktas. De arbetssätt och 
åtgärder som är avsedda att minska infektionsrisken och förbättra hygienen bör iakttas 
konsekvent och regelbundet för att det skall vara möjligt att förebygga sjukdomar. Alla 
ändringar behöver inte genomföras samtidigt utan reformerna kan också genomföras stegvis, 
men ändå systematiskt. 
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2 INFEKTIONSALSTRARE OCH DERAS SPRIDNING 

2.1 Infektionsalstrare 
Enligt definitionen på infektion orsakar en mikrob en infektionssjukdom när den kommer åt 
att förökas i människans kropp. Det finns flera kategorier av mikrober: bakterier, virus samt 
mögel och jästsvampar. Mikrober är levande, fortplantningsdugliga organismer och typiskt är 
dem är att de är ytterst små, varför de inte kan urskiljas med blotta ögat. Ibland kan mikrober 
bilda en stor ansamling eller härd. Då kan vi se dem med blotta ögat, t.ex. i form av mögel på 
bröd. 

Den viktigaste mikrobgruppen som orsakar sjukdom hos barn är virus. De orsakar t.ex. olika 
infektioner i luftvägarna som snuva och hosta, diarré och kräksjuka samt barnsjukdomar, t.ex. 
vattkoppor. Mot vissa virus har man lyckats utveckla fungerande vacciner men vanliga 
antibiotika biter inte på virus. 

En annan viktig mikrobgrupp som orsakar en del sjukdomar hos barn i dagvårdsåldern (t.ex. 
impetigo) samt flera viktiga komplikationer i samband med virusinfektioner (en del ögon- och 
öroninflammationer) är bakterier. Infektioner som orsakats av bakterier kan behandlas med 
antibiotika. 

Mögel och jästsvampar är klart sällsyntare som infektionssjukdomsalstrare. Sjukdomar hos 
barn kan dessutom orsakas av parasiter, t.ex. springmask, löss och skabbdjur. 

2.2 Faktorer som påverkar mikrobernas tillväxt och förökning 
Mikrober och parasitdjur förökar sig snabbt som livsmiljön är gynnsam för dem. 
Sjukdomsalstrare förökar sig speciellt bra i temperaturer som ligger nära människans 
kroppstemperatur (+37oC), i synnerhet om de har föda, i talspråk smuts, och vi ger dem 
tillräckligt tid att växa. Även den minsta lilla fukt i tillväxtmiljön ökar snabbt antalet av de 
flesta mikrober och parasitdjur. Människans händer är sällan synbart smutsiga fast det finns 
rikligt med mikrober på hudens yta. Om händerna inte tvättas regelbundet ökar antalet 
mikrober snabbt tack vare kroppstemperaturen och fukten. 

Mikrobernas förökning kan bäst fördröjas och förhindras genom att man avlägsnar födan, dvs. 
smutsen, från deras tillväxtmiljö, vilket i praktiken betyder att man rengör och tvättar den 
tillräckligt ofta, t.ex. handtvätt och avtorkning av ytor. Vid rengörningen kan man använda 
rengöringsmedel som hjälp, vilkas kemiska sammansättning bidrar till att förebygga 
mikrobernas tillväxt och t.o.m. förstöra dem t.ex. i toaletter. Användningen av alkoholbaserat 
handdesinfektionsmedel minskar synnerligen effektivt antalet mikrober, både virus och 
bakterier, på händerna. 

2.3 Mikrober hos människan samt hygien 
På människans hud, i slemhinnorna och tarmsystemet lever uppskattningsvis ca 5 000 biljoner 
(5 000 000 000 000 000 000) mikrober och deras sammanlagt vikt är ungefär 1 kg. De 
mikrober som lever i människan företräder ungefär 600-700 olika mikrobarter och de är i 
huvudsak bakterier. Dessa mikrober som av naturen frodas i människokroppen orsakar trots 
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den enorma mängden inte sjukdom hos en frisk människa, utan de utgör tvärtom en viktig 
skyddsmur mot mikrober som är skadliga för människans hälsa. Människans tarmsystem kan 
över huvud taget inte fungera utan bakterier. Dessa nyttiga bakterier kallas normalfloran. 

Hos människan, särskilt på händerna, finns det också hela tiden mikrober som härstammar 
från livsmiljön, t.ex. andra människor, ytor och jorden. Små infektioner på händerna, som i 
själva verket är riktiga bakteriehärdar, ökar betydligt antalet mikrober och möjliga 
sjukdomsalstrare på huden. 

De mikrober som människan bär med sig kan smitta en annan människa och göra henne sjuk. 
Ju närmare människorna umgås, desto sannolikare är det att mikrober smittar direkt från 
person till person t.ex. när man nyser mot en annan människa eller indirekt via föremål och 
ytor. Exempelvis dåligt tvättade händer efter ett toalettbesök transporterar tarmbakterier från 
ställe till ställe och från människa till människa. I alla dessa situationer kan man förebygga 
smittspridningen avsevärt genom att se till den personliga hygienen, i synnerhet handtvätt och 
andra hygienrutiner. 

Enligt undersökningar sköts handtvätten bra inom dagvården i samband med barnens måltider 
och också när maten delas ut. I andra situationer, t.ex. när barnen kommer till daghemmet, när 
personalen börjar sitt arbete eller efter att man snutit barnen, blir händerna ofta otvättade. 
Ibland glömmer man också bort att tvätta barnens händer efter toalettbesök. 

Man har lyckats minska sjukdomarna hos barn och antalet frånvarodagar på grund av 
sjukdom samt infektionssymtomen hos barn bl.a. genom att effektivera barnens och 
personalens handtvätt och fästa uppmärksamhet vid blöjbyte och toalettrutiner. 

Också vår icke-levande miljö kan indirekt orsaka smitta. Inom dagvården är sådana objekt 
t.ex. leksaker, handtag samt andra ytor och föremål på barnens nivå. Av denna orsak måste 
uppmärksamhet fästas även vid deras renhet och rengöringen av dem. 

2.4 Sjukdomar som smittar 
Vi är hela tiden utsatta för smitta, eftersom det alltid finns olika infektionsalstrare i vår 
livsmiljö. Man talar om smitta när människans organism hamnar i kontakt med en skadlig 
mikrob. En skadlig mikrob måste få tillträde till en mottaglig persons slemhinnor, t.ex. i ögat, 
näsan eller munnen, för att sjukdomen skall kunna smitta. Att en sjukdom smittar betyder inte 
nödvändigtvis att man blir sjuk, för en människa kan också fungera enbart som 
sjukdomsbärare utan att själv bli sjuk. Många sjukdomar smittar särskilt lätt just innan de för 
sjukdomen typiska symtomen uppträder. Att barn med symtom isoleras förhindrar därför ofta 
inte helt att sjukdomen smittar och sprids. Vid vissa smittsamma sjukdomar är det ändå 
förnuftigt att isolera barnen i hemmet en viss tid oberoende av hur de mår (Tabell 2). 

Faktorer som är viktiga vid uppkomsten av en infektion: 

• smittkällan: den person som sprider smittan (sjukdomsbäraren eller en person med 
symtom) 

• smittvägen (via luften som droppar vid direkt eller indirekt kontakt) 
• smittobjektet: en person som är mottaglig för smitta. 

 
I daghemsförhållanden bidrar nära kontakter till att mikrober smittar mellan barnen. Alla 
gemensamma föremål och leksaker kan fungera som infektionsspridare. Sjukdomsalstrarna 
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smittar från en person till en annan som direkt smitta eller via sekret från tarmen eller 
luftvägarna. När en mikrob i smittsamt sekret fastnar på slemhinnor i munnen, näsan eller 
ögat på en vanligtvis frisk person kan den ge upphov till sjukdom. Smitta sprids inte via frisk 
hud. Mikroben kan föras över t.ex. när man skakar hand eller via händerna från olika ytor, 
t.ex. dörrhandtag eller leksaker. Även direkt eller indirekt spottkontakt, t.ex. när man 
använder samma sked eller napp, sprider mikrober. I synnerhet bakterier som orsakar hål i 
tänderna samt mun- och tandköttssjukdomar sprids med spott. 

De viktigaste kontaktsmittsförmedlarna är händerna, eftersom de hela tiden rör vid olika 
objekt i vår omgivning, t.ex. dörrhandtag och andra människor. Enligt undersökningar sätter 
små barn händerna i munnen från varje till var tredje minut. 

En stor del av infektionsalstrarna klara sig dåligt utanför människokroppen, och för att smitta 
mellan personer kräver de mycket nära kontakt. Ändå kan t.ex. RS-viruset, som orsakar 
luftvägsinfektioner, klara sig levande i ungefär 30 minuter på huden, en timme på en porös 
yta och upp till sju timmar på en slät yta. Rotavirus som orsakar diarré lever i synnerhet på 
fuktiga ytor och har i daghemmen hittats på bl.a. telefonlurar, dricksvattenfontäner, 
vattenlekbord och handtag på toaletten. Också grupp A-streptokocken har hittats i stora 
mängder på ytor och i damm i daghem under epidemier. Parasitägg kan också hålla sig 
livskraftiga i damm och på icke-levande ytor i flera dagar. 

Närhet mellan barnen och vårdarna är viktig för barnens utveckling och rädslan för att 
infektioner skall sprida sig får inte hindra det normala umgänget mellan människor. 
Infektioner överförs lättare vid kontakter mellan barn än vid kontakter mellan vuxna och barn. 
När man undersökt sjukhusinfektioner har man konstaterat att ju mindre antal barn en vuxen 
ansvarar för, desto mindre sprider sig infektionerna. Detsamma gäller sannolikt även i 
daghemmen. 

Vissa av oss är mottagligare för sjukdom än andra. Barn under skolåldern är i allmänhet ofta 
sjuka, eftersom de har mindre motståndskraft än vuxna, och de är också utsatta för ett större 
utbud av smittsamma sjukdomar än den vuxna befolkningen. Sjukdomssymtomen hos barn 
kan vara kraftigare än hos vuxna, t.ex. deras mindre luftvägar kan leda till kraftigare symtom. 
Barn under 3 år är särskilt mottagliga för infektioner och därför borde de vårdas i så små 
grupper som möjligt och särskilt uppmärksamhet fästas vid hygienrutinerna. 
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3 DAGVÅRDSFUNKTIONERNA OCH FÖREBYGGANDET AV 
INFEKTIONER 

Det finländska dagvårdssystemet stödjer barns uppväxt och utveckling på ett bra sätt. Det 
betjänar också samhällets och arbetslivets behov. Dagvårdssystemets struktur tycks stå i 
förbindelse med hur ofta barn under skolåldern insjuknar i smittsamma sjukdomar. De 
viktigaste faktorerna som påverkar sjukdomar hos barn är barngruppens storlek, antalet 
familjer som har barn i daghemmet och antalet personer som är med och delar ut maten. 
Sjukdomarna minskar om barngrupperna organiseras enligt ålder, om blöjbarnen vårdas i 
egna grupper och syskon vårdas i samma grupp. Av denna orsak är det skäl att utvärdera 
dagvårdens dagliga grundläggande funktioner, barnavården samt städ- och mattjänsterna och 
eftersträva rutiner som minskar sjukdomssmittan (infektionsrisken) inom dagvården. 

I en undersökning i Uleåborg som omfattade tio daghemspar genomgick det ena slumpvis 
utvalda daghemmet från varje par en hygienintervention medan det andra fungerade som 
kontroll. Föräldrarna förde dagbok över symtom och läkarbesök, diagnoser och 
medicineringar antecknades. I interventionsdaghemmen effektiverades handtvätten, man 
använde alkoholbaserade handdesinfektionsmedel för både barn och vuxna, tyghanddukarna 
byttes ut engångshanddukar, städningen effektiverades liksom tvätten av leksakerna, som 
också byttes ut oftare. En vuxen delade ut maten och man slutade med att borsta tänderna i 
daghemmet. Blöjbyten skedde endast på en bestämd för ändamålet reserverad plats som 
rengjordes efter varje användning. Personalen uppmanades speciellt att stanna hemma från 
arbetet genast när de första symtomen på en infektion yppade sig. Dagarna med 
infektionssymtom minskade med 16 % hos barn under 3 år och med 14 % hos äldre barn i 
interventionsdaghemmen jämfört med kontrolldaghemmen. Minskningen var betydande i 
fråga om alla noterade symtom. Föräldrarnas frånvaro från arbetet minskade med 24 %, 
sammanlagt 2,5 årsverken. Mellanöreinflammationerna minskade med 27 % och 
användningen av antibiotika med 24 %. En sådan betydande minskning av användningen av 
antibiotika minskar också spridningen av resistenta bakterier som lätt uppkommer och sprider 
sig i daghem. Också infektionerna hos personalen minskade betydligt. Trots att personalens 
uppmanades att snabbare stanna hemma från arbetet när de första symtomen på en infektion 
yppade sig, var det bara något vanligare att personalen i interventionsdaghemmen var borta 
från arbetet jämfört med kontrolldaghemmen (5.,3 3 dygn/årsverke mot 4.,6 dygn/årsverke). 
När daghemsföreståndarna tillfrågades om personalens frånvaro var deras uppfattning att 
frånvaron i interventionsdaghemmen hade minskat jämfört med situationen före 
undersökningen. Denna uppfattning kunde bero på att personalen var friskare än förut när den 
befann sig på arbetsplatsen. 

De åtgärder avseende barnavårdsfunktionerna (Tabellerna 3, 4 och 5) som presenteras i det 
följande bygger på denna undersökning som gjordes i Uleåborg (Uhari och Möttönen 1999). 
Anvisningarna innehåller också anvisningar för hur man skall arbeta inom mat- och 
städtjänsterna vilka baserar sig på de allmänna anvisningarna och rekommendationerna för 
dessa branscher. 
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3.1 Barnavårdsfunktioner 

3.1.1 Allmänna infektionsbekämpningsanvisningar 
Eftersom sjukdomsalstrare alltid är i rörelse och de flesta infektionssjukdomar är mycket 
smittsamma redan före symtomdebuten, är det viktigt att man alltid följer 
hygienanvisningarna oberoende av infektionssituationen. Om infektionssymtom yppar sig hos 
ett barn eller någon som hör till personalen, lönar det sig att stanna hemma genast, eftersom 
sjukdomen smittar allra mest i början. Barnen lärs att hosta i handen eller i armvecket och att 
tvätta händerna efteråt. 

3.1.2 Rengöring av händerna 
Man kan effektivera barnens handtvätt både genom att utöka antalet tvättar samt fästa 
uppmärksamhet vid sättet att tvätta händerna (Tabell 5). För att uppnå god handhygien 
avlägsnar dagvårdspersonalen handsmycken under arbetsdagen samt utökar handtvättandet. 
Optiska kranar minskar infektionsrisken och sparar varmvatten. Handdesinfektionsmedel 
används för att öka rengöringseffekten. Dessutom skall både barnen och vårdpersonalen ha 
korta naglar och rent under naglarna. 

 

Användning av handdesinfektionsmedel 
Handdesinfektionsmedel innehåller både alkoholderivat (nonpropanol, isopropanol eller 
etanol) samt glycerol. Användningen av handdesinfektionsmedel minskar antalet mikrober 
som kommer utifrån och samtidigt infektionsrisken. Glycerol i handdesinfektionsmedlet 
skyddar händerna mot alkoholens uttorkande inverkan. Handdesinfektionsmedlet doseras 
alltid i torra händer och 2-3 ml gnids omsorgsfullt in i händerna under ungefär en minut för att 
säkerställa effekten. 

Handdesinfektionsmedel kan ersätta handtvätt med vatten och tvål om man inte kan iaktta 
någon synlig smuts t.ex. i samband med snytning och när man kommer till daghemmet. Det 
lönar sig också att göra på detta sätt om huden blir torr till följd av upprepad handtvätt. 

 

Användning av skyddshandskar 
Engångsskyddshandskar bör användas i samband med rengöringen av sekretfläckar 
(kräkningar, blod). Det rekommenderas också att skyddshandskar används när man tvättar 
barnets stjärt när det finns anledning att misstänka att barnet har någon tarminfektion. Efter att 
skyddshandskar använts tvättas händerna och gnids in med handdesinfektionsmedel. 

3.1.3 Blöjbyte 
Helst skall det finnas ett eget rum och en egen yta för blöjbyte. Om det inte går att ordna 
breds alltid ett för ändamålet reserverat underlag ut på stället där man byter blöjor före 
blöjbytet. Underlaget skall vara av ett material som inte suger åt sig fukt och som tål 
vattentvätt bra. Under blöjbytet rekommenderas att underlaget skyddas med en 
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engångspappersduk som byts efter varje gång. För torkning är engångspappersdukar mera 
hygieniska än tyghanddukar. Om man måste använda stjärtdukar av tyg ska de absolut vara 
personliga. Mellan blöjbytena skall handduken dessutom hängas upp för att torka utan 
räckhåll för barnen så att handdukarna inte kommer i kontakt med varandra. Handdukar av 
tyg bör bytas varje dag och vid behov även oftare. 

På det ställe där man byter blöjor bör det finnas ett sopkärl med lock som innehåller en 
plastpåse för använda blöjor. Kläder som blivit smutsiga sätts i en plastpåse och skickas hem 
för att tvättas. Blöjbyte bör ske så nära en vattenkran som möjligt. Det vore önskvärt att den 
tvättho som används för stjärttvätt och pottvätt inte användas för att tvätta händer och ansikte. 

Blöjbyte på underlag: 

• Bred ut en engångspappersduk på blöjbytesunderlaget. 
• Bär barnet fritt från din kropp och placera barnet på underlaget så att det ligger helt 

och hållet på det egna underlaget. 
• Ta av den smutsiga blöjan och placera den omedelbart i en papperskorg med plastpåse 

och lock. 
• Placera omedelbart smutsiga kläder i en plastpåse. 
• Tvätta barnets stjärt under rinnande vatten och torka. 
• Klä på barnet. Tvätta och torka barnets händer noga. 
• Avlägsna det personliga underlaget. 
• Stäng påsen med smutsiga kläder och placera den utom räckhåll för barnen. 
• Skölj tvätthon, om den används även för andra ändamål, torka ytorna med en lätt 

basisk rengöringsmedelslösning. 
• Rengör blöjbytesytan genom att torka av den med en lätt basisk 

rengöringsmedelslösning. 
• Tvätta och torka händerna noga. Gnid till sist in handdesinfektionsmedel i händerna. 

 

Blöjbyte i famnen: 
Skydda dig med ett förkläde, en handduk eller en skyddsrock som är reserverad för 
ändamålet. Det bästa vore om varje barn skulle ha ett personligt skydd som byts varje dag. 
Fortsätt annars som ovan. 

3.1.4 Barnens toalettsbesök 
Barn i pottåldern: 
Barnet går alltid på toaletten under uppsikt av en vuxen. Pottan töms alltid i toalettstolen. 
Toalettstolen och pottan sköljs omedelbart efter varje barn. Om möjligt borde det reserveras 
en egen tvättho för pottsköljning och stjärttvätt, som inte används för att tvätta händer och 
ansikte. Då räcker det med att hon sköljs mellan användningsgångerna samt tvättas grundligt 
en gång om dagen. Om man för pottvättningen använder en tvättho som också användas för 
andra ändamål, skall den alltid tvättas noga efter varje pottvätt genom att den borstas med 
mild rengöringsmedelslösning och till sist sköljs mycket bra. Barnets händer tvättas och 
torkas väl efter besöket på pottan. Vårdpersonalen tvättar och torkar händerna väl efter att 
pottan tömts och tvättats och tvätthon eventuellt tvättats. För att garantera att händerna är rena 
gnider man in handdesinfektionsmedel. 
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Barn som övar sig i att använda toalettstolen 
Barnet övar sig alltid i att använda toalettstolen under vårdpersonalens uppsikt. Skötaren 
torkar barnet eller kontrollerar barnets egen torkning. Efter torkning och tömning av 
toalettstolen skall barnets och skötarens händer tvättas och torkas bra. Barnet får lära sig rätt 
ordning och sätt med tanke på god handhygien: man rör inte vid spolknoppen, kranen eller 
tvåldoseraren med den hand som hållit i papperet, toalettstolen töms innan man tvättar 
händerna. Barnet får lära sig att tvätta och torka händerna på rätt sätt. Toalettstolens renhet 
kontrolleras och vid behov rengörs den med rengöringsmedelslösning. Till sist tvättar och 
torkar vårdpersonalens händerna väl och använder handdesinfektionsmedel. 

 

Barn som går ensamma på toaletten 
De som går ensamma på toaletten använder toalettstolen. Helst låter man inte flera barn gå på 
toaletten samtidigt. Efter att toalettstolen tömts skall barnet tvätta och torka händerna väl. 
Barnet får lära sig att tvätta händerna och i vilken ordning man skall göra saker och ting med 
tanke på god handhygien. Detta bör övervakas. Det kontrolleras att toalettstolen är ren och vid 
behov rengörs den flera gånger om dagen. 

3.1.5 Snytande 
För att snyta barnen används en pappersnäsduk eller motsvarande. När man snyter skall man 
se till att pappret skyddar handen som håller i det. Små barn snyts av vårdaren, som tvättar 
händerna omedelbart efteråt. Händerna skall också tvättas emellan varje barn fast man skull 
snyta dem omedelbart efter varandra. I stället för att tvätta händerna kan man också använda 
handdesinfektionsmedel. Barn som lär sig att klara sig själv kan också snyta sig själva och då 
skall de lära sig att tvätta händerna omedelbart efteråt. 

3.1.6 Tandborstning 
För att få en grund för munhygienen är det viktigt att barnet tidigt vänjer sig vid att borsta 
tänderna regelbundet åtminstone två gånger om dagen, morgon och kväll. Här spelar hemmen 
en stor betydelse. Om man lär sig att borsta tänderna regelbundet och omsorgsfullt i tidig 
barndom, håller man med största sannolikhet fast vid vanan även i vuxen ålder. Trots att 
ansvaret för tandborstning och –rengöring vilar på familjerna, borde dagvården stödja denna 
verksamhet regelbundet genom rådgivning och undervisning i rätt sätt att borsta. Dagvårdens 
betydelse är speciellt stor om man inte sköter om rengöringen av tänderna i barnets hem. 

Om man borstar tänderna inom dagvården skall det ske i övervakade smågrupper så att barnen 
inte byter borstar sinsemellan och inte berör tvättstället eller andra ytor med borsten. På detta 
sätt förhindrar man överföringen av sjukdomsalstrare och i synnerhet att bakterier som bidrar 
till hål i tänderna överförs mellan barnen. 

Fluor förhindrar uppkomsten av hål i tänderna. Fluortandkräm kan börja användas vid två års 
ålder. Dagvårdspersonalen sköter doseringen. En tandkrämsmängd av en ärtas storlek doseras 
på tandborsten. Efter borstningen spottas tandkrämen ut men munnen sköljs inte med vatten. 
Vattensköljning minskar fluortandkrämens effekt. Efter borstningen sköljs tandborsten och 
förvaras i respektive barns personliga mugg med borsten uppåt. Tandborstarna och muggarna 
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förvaras åtskilda från varandra, utan räckhåll för barnen. Tandborstarna byts vid behov, minst 
var sjätte månad eller när borsten börjar spreta. 

Vatten är den bästa törstsläckande drycken mellan måltiderna. Mycket saft- och 
läskedrycksdrickande leder till hål i tänderna, likaså upprepade söta mellanmål. Ett 
xylitoltuggummi eller en xylitolpastill efter maten är ett bra sätt att främja friska händerna 
även om det inte ersätter rengöring och borstning av tänderna. Även om man inte annars 
skulle borsta tänderna inom dagvården, ser man där till att alla barn som vårdas kvällar och 
nätter borstar tänderna under uppsikt. 

3.1.7 Napp 
Barnets behov av napp inom dagvården bör diskuteras med föräldrarna. Det vore bra att lägga 
bort nappen så tidigt som möjligt, eftersom användningen av napp ökar risken för 
öroninflammationer och felaktigt bett. Inom dagvården borde barnen få använda napp bara 
när de sover middag. Om barnet använder napp bör den vara tydligt märkt så att napparna inte 
förväxlas. Det är hemmets ansvar att se till att napparna är rena. Napparnas lämnas rengjorda i 
engångsaskar till dagvården. Napparna rengörs regelbundet genom kokning (1-2 
gånger/vecka). 

3.2 Rengöring av lokaler och redskap 
På olika ytor, t.ex. toalettstolens kanter, handtag och leksaker samlas det under dagens lopp en 
mängd smuts som människorna har med sig och med den också mikrober, både människans 
naturliga mikrober och sjukdomsalstrare. Smuts fungerar som växtunderlag och föda för 
mikrober. Av denna orsak bör särskild uppmärksamhet fästas vid rengöringen av olika objekt 
och vid renheten inom dagvården. Vid bedömningen av rengöringsbehovet och –intensiteten 
bör man förutom smutsigheten och användningsgraden beakta även åldern på de barn som 
vårdas i lokalerna. Ju yngre barn det finns i gruppen, desto lättare smittar mikroberna och gör 
barnen sjuka och desto större betydelse har en ren omgivning. För den dagliga rengöringen 
räcker oftast ett neutralt rengöringsmedel och för grundrengöringen används ett lätt basiskt 
rengöringsmedel. 

 

Rengöring under dagens lopp 
Pottan samt den tvättho som är avsedd för stjärttvätt och pottvätt sköljs dagligen mellan varje 
användningsgång. Om en egen tvättho inte kan reserveras för detta ändamål, skall tvätthon 
rengöras grundligare med rengöringsmedelslösning, torkas av och sköljas omsorgsfullt efter 
varje användningsgång. 

De ytor i toaletten som smutsas ner snabbast, t.ex. toalettstolens kant, vattenkranar samt 
dörrhandtag torkas en gång, vid behov oftare under dagen, t.ex. medan barnen sover middag. 
För rengöringen används en lätt basisk rengöringsmedelslösning, som sprejas på stället och 
torkas grundligt. 

Sekret (kräkningar, avföring, urin eller blod) avlägsnas omedelbart från ytorna. Ytorna 
rengörs omsorgsfullt med klorhaltigt rengöringsmedel och papper eller engångsstädduk. 
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Matbordet och stolarna torkas av före samt efter maten med en lätt basisk 
rengöringsmedelslösning. 

 

Daglig rengöring 
Alla fuktiga ytor och ytor som berörs i toaletten, t.ex. tvättställ, toalettstolar, toalettstolens 
spolknopp, dörrhandtag och lås, tvåldoserare osv. rengörs omsorgsfullt med ett lätt basiskt 
rengöringsmedel. 

Alla ytor som berörs, i synnerhet sådana som är lägre ner och som barn i blöjåldern rör eller 
har kunnat röra vid, t.ex. möbler, låga hyllor och ytor, torkas dagligen med ett lätt basist 
rengöringsmedel. 

Övriga lokaler: matbord och stolar, alla handtag och golvytor i dagvårdslokalerna torkas 
dagligen med en lätt basisk tvättmedelslösning. Också de yttre tamburerna skall rengöras 
varje dag. 

Leksaker, i synnerhet sådana leksaker och föremål (som tål vattentvätt) som små barn sätter i 
munnen, borde för att undvika infektioner tvättas så ofta så möjligt, helst varje dag, men ett 
milt rengöringsmedel. När nya leksaker skaffas borde man särskilt beakta att de är lätta att 
rengöra och tål vattentvätt. Andra hårda leksaker borde tvättas varje vecka. 

Leksaker som inte tål vattentvätt borde cirkulera så att de emellanåt är borta ur användning 
några dagar, så att de hinner torka ordentligt. När leksakerna torkar minskar de virus som 
eventuellt finns på dem. 

Om barnen inte har personliga lakan bör lakanen bytas varje dag. Textilhanddukar som 
eventuellt används bör också bytas varje dag och vid behov ännu oftare. Lakan och handdukar 
skall tvättas i minst +60oC. 

Speciallokaler: vattenlekrum, småkök osv. rengörs väl efter varje användningsgång. I fuktiga 
lokaler användas en lätt basisk rengöringsmedelslösning för rengöringen 

 

Veckostädning 
Om barnen använder personligt linne, skall örngottet bytas varje vecka och lakanen helst med 
två veckors mellanrum. 

De stora barnen, som i stället för att sova middag vilar på t.ex. lösa madrasser och kuddar, bör 
ha personliga örngott. Mellan vilostunderna skall kuddarna förvaras så att de personliga 
örngotten inte kommer i kontakt med varandra. Detta säkerställs t.ex. genom att örngottet tas 
bort mellan användningsgångerna och förvaras i barnets eget fack. Örngotten byts varje 
vecka. De lösa madrasserna skall skyddas med löstagbara skydd som tål vattentvätt. 
Madrasskydden skall tvättas åtminstone varannan månad. 

 

Specialsituationer 
Hemmet ansvarar för att barnens personliga mjukisleksaker som de har när de sover är rena. 
Barnen kan ta med sig en egen ren mjukisleksak till dagvården, som används bara när de 
sover middag. Annars förvaras den i den egna sängen eller det egna facket. En smutsig 
mjukisleksak skickas hem för att tvättas. Hemmen skall se till att de leksaker som tas med till 
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dagvården är rena. Om det bara är möjligt borde leksakerna tvättas innan de tas till dagvården 
och på nytt när de tas hem. 

3.3 Matlagning och måltider 
Vid matlagningen skall iakttas mattjänstbranschens allmänna hygienanvisningar, där 
uppmärksamhet bör fästas vid i synnerhet följande omständigheter: 

• Matlagarens personliga hygien måste vara god: händerna tvättas innan man börjar 
arbeta och mellan arbetsmomenten. 

• Råvarorna skall vara av god kvalitet. 

• Överföringen av sjukdomsalstrare mellan livsmedel kan undvikas genom att man 
hanterar olika produkter, t.ex. grönsaker, kyckling, fisk och kött, åtskilda från 
varandra. Matlagningsverktygen, t.ex. knivar och skärbrädor, skall rengöras bra 
antingen i diskmaskin eller med hett vatten och diskmedel innan man börjar arbeta 
med en ny produkt. Det skall finnas en egen skärbräda för grönsaker som serveras 
utan upphettning, t.ex. sallad, och bröd. 

 
När maten lagas, transporteras samt serveras skall man iaktta mattjänstbranschens anvisningar 
för egenkontroll, som förutsätter att varm mat skall upphettas till tillräckligt hög temperatur 
(minst +75oC) när den lagas eller värms upp. Det skall ses till att mat som skall transporteras 
är tillräckligt varm när den förpackas. Varm mat skall vara minst +60oC när den serveras. 
Dessutom rekommenderas att tiden mellan det att maten lagas och serveras inte överstiger 2 
timmar. Om tiden överskrids måste man särskilt se till att maten hålls varm, och inte heller då 
får maten vara kallare än +60oC när den serveras. Produkter som serveras kalla skall vara 
under +8oC när de serveras. När mat transporteras eller står framme länge skall den skyddas 
mot luftburna sjukdomsalstrare. Den yta där maten serveras skall torkas av innan maten 
placeras där. Också matbordet torkas av innan maten serveras. 

Sjukdomar kan smitta i samband med att maten serveras. Av denna orsak rekommenderas att 
maten serveras av en vuxen. På grund av infektionsrisken bör barnen inte vara med och 
servera och dela ut maten. De större barnen som lär sig att klara sig själva kan ta maten själv 
medan en vuxen övervakar att hygienen bibehålls. Barnen kan vara med och samla in kärlen 
och torka av borden. De barn som hjälpt till tvättar och torkar händerna noga. 

Orörd, överbliven mat som tillretts på serveringsstället kan användas på nytt, om den kyls ner 
så snabbt som möjligt. Mat som skall kylas ner flyttas över i förvaringskärlet i form av ett tunt 
lager och kyls ner i antingen för ändamålet avsedd kylutrustning eller kallvattenbad. Maten 
bör omedelbart flyttas över i kylskåp när den har kylts ner till +10-+8oC. Nedkyld mat skall 
användas inom två dagar eller så skall den frysas för senare användning. När maten serveras 
på nytt skall den värmas upp så att den är minst +75oC helt igenom. Varm mat som 
transporteras till dagvården från något annat ställe får inte användas på nytt. 

Också i exceptionella situationer, t.ex. när man äter eller dricker under en utfärd eller på 
gården, skall uppmärksamhet fästas vid hygienen. Då skall t.ex. personliga muggar reserveras 
för barnen. 
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4 SMITTSAMMA SJUKDOMAR HOS BARN I DAGHEMSÅLDERN 
SAMT SJUKDOMSALSTRARE 

4.1 Förekomsten av smittsamma sjukdomar och isoleringsbehov 
I Finland har man genom ett effektivt vaccinationsprogram lyckats utrota många smittsamma 
sjukdomar som tidigare var vanliga hos barn, t.ex. påssjuka och mässling (Tabell 6). Ungefär 
96 % av alla finländska barn får det skydd som vaccinationsprogrammet erbjuder mot 
smittsamma sjukdomar. 

Enligt en undersökning som gjordes i Helsingfors och Mäntsälä i början av 1990-talet (Pönkä 
m.fl. 1994) berodde största delen (90,9 %) av sjukfrånvaron hos barn i dagvårdsåldern på 
olika infektioner. Vanligast var infektioner i de övre luftvägarna, därnäst följde diarré och på 
tredje plats kom mellanöreinflammationer (Tabell 1). 

Det är ofta nödvändigt att skicka hem ett sjukt barn med tanke på barnets välmående, men 
med tanke på sjukdomsspridningen har det ganska liten betydelse, eftersom smittan sannolikt 
redan har spridits. I vissa situationer är det dock nyttigt att isolera barnet hemma oberoende av 
hur kraftiga symtomen är, för att man skall undvika en epidemi eller att en epidemi breder ut 
sig (Tabell 2). Även i det fallet att sjukdomen inte kräver isolering för att den skulle smitta, är 
behovet av att vårda barnet hemmet på grund av sjukdomen och konvalescenstiden 
individuell. Föräldrarna tillsammans med dagvårdspersonalen bedömer hurdana 
förutsättningarna barnet har att delta i dagvårdsgruppens normala verksamhet. Barnets 
hälsotillstånd bestämmer också behovet av läkarbesök, och där behövs inga gränser, t.ex. hur 
länge symtomen pågått. Om symtomen är kraftiga och barnet trött, skall man snabbt bege sig 
till läkaren, medan man i allmänhet lyckas behandla förkylning hos ett barn i gott skick med 
hemmakonster. 

I problemsituationer skall man ta kontakt med hälsovårdaren på barnets egen rådgivning eller 
hälsocentralens skötare eller läkare med ansvar för smittsamma sjukdomar. De ger mera 
information sjukdomsalstrare, behandlingen av sjukdomar, de särskilda behov som hänför sig 
till dem eller de åtgärder de föranleder inom dagvården samt verksamhetsdirektiv i specialfall, 
t.ex. i samband med sällsynta sjukdomsalstrare och infektionsepidemier.  

4.2 Vanliga smittsamma sjukdomar hos barn 

4.2.1 Feber 
I Finland har man genom ett effektivt vaccinationsprogram lyckats utrota många smittsamma 
sjukdomar som tidigare var vanliga hos barn, t.ex. påssjuka och mässling (Tabell 6). Ungefär 
96 % av alla finländska barn får det skydd som vaccinationsprogrammet erbjuder mot 
smittsamma sjukdomar. 

Enligt en undersökning som gjordes i Helsingfors och Mäntsälä i början av 1990-talet (Pönkä 
m.fl. 1994) berodde största delen (90,9 %) av sjukfrånvaron hos barn i dagvårdsåldern på 
olika infektioner. Vanligast var infektioner i de övre luftvägarna, därnäst följde diarré och på 
tredje plats kom mellanöreinflammationer (Tabell 1). 
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Det är ofta nödvändigt att skicka hem ett sjukt barn med tanke på barnets välmående, men 
med tanke på sjukdomsspridningen har det ganska liten betydelse, eftersom smittan sannolikt 
redan har spridits. I vissa situationer är det dock nyttigt att isolera barnet hemma oberoende av 
hur kraftiga symtomen är, för att man skall undvika en epidemi eller att en epidemi breder ut 
sig (Tabell 2). Även i det fallet att sjukdomen inte kräver isolering för att den skulle smitta, är 
behovet av att vårda barnet hemmet på grund av sjukdomen och konvalescenstiden 
individuell. Föräldrarna tillsammans med dagvårdspersonalen bedömer hurdana 
förutsättningarna barnet har att delta i dagvårdsgruppens normala verksamhet. Barnets 
hälsotillstånd bestämmer också behovet av läkarbesök, och där behövs inga gränser, t.ex. hur 
länge symtomen pågått. Om symtomen är kraftiga och barnet trött, skall man snabbt bege sig 
till läkaren, medan man i allmänhet lyckas behandla förkylning hos ett barn i gott skick med 
hemmakonster. 

I problemsituationer skall man ta kontakt med hälsovårdaren på barnets egen rådgivning eller 
hälsocentralens skötare eller läkare med ansvar för smittsamma sjukdomar. De ger mera 
information sjukdomsalstrare, behandlingen av sjukdomar, de särskilda behov som hänför sig 
till dem eller de åtgärder de föranleder inom dagvården samt verksamhetsdirektiv i specialfall, 
t.ex. i samband med sällsynta sjukdomsalstrare och infektionsepidemier. 

4.2.2 Luftvägsinfektioner 
Feber är alltid ett tecken på en sjukdom eller en infektion. Människokroppen försvarar sig mot 
sjukdomsalstrare, bakterier och virus med hjälp av feber, eftersom febern hindrar 
sjukdomsalstrarna från att växa till. Om barnets kroppstemperatur är minst +38oC mätt i 
ändtarmen eller munnen eller över +37,5oC mätt i armhålan, har barnet feber. 

Den som har feber skall vila och dricka mycket, eftersom febern ökar vätskeförlusten. Det 
lönar sig att använda febernedsättande medicin, om man mår dåligt när man har feber. Den 
säkraste febernedsättande medicinen är paracetamol, där dosen såväl oralt som i form av 
suppositurium i ändtarmen är 15 mg/kg. Dosen kan upprepas med 4-6 timmars mellanrum. 

Feber är ett allmänt symtom vid många infektionssjukdomar. Feber är särskilt vanligt i 
samband med luftvägsinfektioner. Behovet av att söka sig till läkare beror mera av barnets 
allmänkondition och andra symtom än hur länge febern varat. 

Speciellt viktigt är det att utreda orsaken till febern om man inte känner till den, dvs. om 
barnet inte har några symtom som tyder på luftvägsinfektion eller tarminfektion. Den 
vanligaste orsaken till dylik s.k. stum feber är en urinvägsinfektion. 

Några procent av alla friska barn i åldern 6 mån.-5 år får krampanfall i samband med hög 
feber. Dessa anfall är ofta kopplade till det skede när febern stiger, de är symmetriska och går 
över på 2-10 minuter. Dylika typiska feberkramper är ofarliga. Första hjälpen består i allt 
lägga barnet i framstupa sidoläge och ta av alltför varma kläder. Det lönar sig att försöka få 
ner febern med febernedsättande medicin. Åtminstone i samband med det första anfallet är det 
skäl att låta barnet genomgå läkarundersökning för att fastställa diagnosen och orsaken till 
febern. 
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4.2.3 Ögoninflammation 
Luftvägsinfektioner orsakas i huvudsak av olika slags virus som sprider sig i form av 
droppinfektion från människa till människa t.ex. när man nyser eller hostar. Största delen av 
de virus som sprids på detta sätt orsakar förkylning, dvs. snuva, halsont och hosta, ibland 
också feber. Vid vanlig förkylning varar febern i medeltal 4-5 dygn, slemhinnesymtomen ofta 
dubbelt så länge. 

Eftersom det i en dagvårdsgrupp oftast finns flera barn med och utan symtom som fått samma 
smitta samtidigt, finns det inget behov av att isolera barn med och utan feber. Om barnet har 
feber eller symtomen gör det svårt för barnet att klara sig och orka i dagvården, behöver det 
vårdas hemma. Antibiotikabehandling är inte i sig någon orsak till isolering eller vård hemma. 

Till luftvägsinfektioner räknas förutom vanlig förkylning dessutom influensa, som ofta ger 
kraftigare symtom än den föregående virusinfektionen. Influensa uppträder varje år i form av 
epidemier, vanligtvis kring årsskiftet. Läkemedel som har effekt på influensavirus finns 
numera att få på läkarrecept för barn som är över 1 år. Medicineringen förkortar sjukdomen, 
om den sätts in under de tre första dagarna med symtom. Medicinen har ingen effekt på 
förkylningar som orsakats av andra virus. Mot influensa finns också ett mycket effektiv, 
säkert och förmånligt vaccin, som de som hör till vissa riskgrupper, bl.a. astmatiker, får 
avgiftsfritt från hälsocentralen och som det skulle löna sig att utnyttja mera än för närvarande 
även för dem som inte hör till riskgrupperna. Vaccinationen måste förnyas varje höst. 

Efter ungefär var femte förkylning uppträder mellanöreinflammation eller otit som 
följdsjukdom. Vanligast är den hos barn under 3 år och minskar sedan med åldern. Hos barn 
under 2 år är det ofta svårt att känna igen symtomen på mellanöreinflammation, eftersom små 
barn ofta är griniga och saknar matlust även på grund av en vanlig förkylning och 
öroninflammation kan konstateras endast vid en läkarundersökning. Lokala symtom i öronen 
är vanligare hos större barn. En klar öroninflammation behandlas oftast med en kort 
antibiotikakur. Behovet av vård hemma beror på hur barnet mår. 

Laryngit är en sjukdom som orsakas av ett virus och som ofta hör ihop med förkylning. 
Symtomen är svårigheter att andas in när man ligger ner, hosta och heshet. Behandlingen är 
beroende av symtomen: upprätt ställning, barnet lugnas och vid behov en hostmedicin som 
minskar hostretningen. Om andningssvårigheterna inte lättar efter 20 minuter i upprätt 
ställning utan barnets andning är ljudlig även vid vila och när det inte gråter, är det skäl att 
bege sig till läkaren. 

Tonsillit är oftast en virussjukdom hos små barn, hos större barn kan den orsakas av en 
bakterie (Streptokock A). Symtomen är kraftigt halsont, prickiga eller kraftigt röda 
gomtonsiller och feber. Angina som orsakats av streptokocker behandlas alltid med 
antibiotika. 

Luftrörskatarr eller bronkit är alltid en virusinfektion. Typiska symtom är hosta, pipande 
och väsande andning, eventuellt också feber. Som behandling används mediciner som 
utvidgar luftrören, i enstaka och lindriga fall i form av oralt given mixtur och i återkommande 
och svårare situationer i form av preparat som andas in. Vissa barn har ofta återkommande 
luftrörskatarrer, vilket kan tyda på infektionsastma. 

Symtomen på lunginflammation eller pneumoni är hög feber, i allmänhet efter en infektion 
i de övre luftvägarna, och försämrat allmäntillstånd samt snabb andning hos barnet. Orsakas 
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av virus och bakterier. Behandlingen är beroende av sjukdomsalstraren och barnets 
allmäntillstånd. 

Kikhosta är en sjukdom som orsakas av en bakterie (Bordetella pertussis). Den ingår i det 
finländska vaccinationsprogrammet (Tabell 6), men det skydd som vaccinationen ger är 
otillräckligt. Typiska sjukdomssymtom hos ett vaccinerat barn är utdragen, hård och ryckvis 
återkommande hosta. Ändamålsenlig antibiotikabehandling som sätts in under de tre första 
symtomveckorna kan lindra sjukdomen och minska smittrisken. Barnet smittar under 5 dygn 
efter att behandling satts in eller under 3 veckor efter symtomdebuten utan behandling. 
Symtomen varar 6-10 veckor. 

För ett barn som inte är vaccinerat eller under 6 mån. kan kikhosta vara livsfarlig och kräver 
vanligtvis sjukhusvård. Om det i en familj med en kikhostepatient finns ett barn som är under 
6 mån. eller ovaccinerat, behövs skyddsmedicinering. 

Också den som är vuxen kan få kikhosta. Numera kan boostervaccination mot kikhosta ges 
vuxna i samband med boostervaccination mot stelkramp och difteri. 

4.2.4 Tarminfektioner 
Med ögoninflammation avses en bindhinneinflammation i ögat (konjunktivit). Dessa 
inflammationer orsakas vanligtvis av samma virus som orsakar luftvägsinfektioner och därför 
förekommer de ofta i samband med olika luftvägsinfektioner. Av denna orsak behövs ingen 
egentlig isolering, även om en ögoninflammation på samma sätt som luftvägsinfektioner 
sprider sig lätt från barn till barn. 

Symtomen är klåda i ögonen samt irriterade och blodsprängda ögon. Typiskt för 
inflammationer som orsakats av bakterier är att ögonen varas i synnerhet under sömnen. 
Bakterierna är desamma som växer i ögonen när tårvätska rinner normalt, men då orsakar de 
inte var. Det kan också hända att ögonlocket sväller och att hela området runt ögat är känsligt 
för beröring. 

 

Ett inflammerat öga rengörs med fuktad bomullstuss som stryks från  yttre ögonkanten mot 
näsan. Man skall alltid ta en ny bomullstuss för varje behandling. För att behandla 
ögoninflammation som orsakats av bakterier användas receptbelagda ögondroppar. 

En ögoninflammation ger inte i sig orsak att isolera barnet från dagvården, utan symtomens 
styrka avgör behovet av frånvaro. (Tabell 2.) 

4.2.5 Barnsjukdomar 
I människans tarmsystem finns en riklig normalflora. En förändring i normalfloran som 
orsakats av en främmande mikrob eller någon annan faktor kan leda till diarré. Den 
viktigaste enskilda orsaken till diarré är rotaviruset, som uppträder klart säsongbundet på 
vintern och våren. Typiskt för diarré som orsakas av rotaviruset är en våldsam början: 
vattendiarré, kräkningar och feber. Även bakterier kan orsaka diarré, men de är klart 
sällsyntare hos barn. Diarré som orsakats av virus och bakterier kan med säkerhet skiljas från 
varandra endast genom avföringsodling. 
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Kräkningar beror på störning och irritation som orsakats av mikrober i magsäcken eller 
början av tarmsystemet. Kräkningar orsakas oftast av virus. 

Den primära behandlingsprincipen vid alla slags diarréer och kräkningar är att rätta till det 
uppkomna vätskeunderskottet och att upprätthålla den normala vätskebalansen. Det är 
speciellt viktigt att se till vätskebalansen om barnet samtidigt också har feber. Barnet skall 
bjudas vatten, te eller svag saft med låg sockerhalt att dricka. Ibland smakar kall eller ljum 
dryck bättre än varm och hålls också bättre i kroppen. Är vätskeunderskottet avsevärt måste 
man ingripa och ta kontakt med rådgivningen eller hälsocentralen. Vätskeunderskottet anses 
betydligt om barnets vikt minskar med mer än 5 % jämfört med normalvikten. 

Barnet kan äta mat i enligt med sin aptit. Ett barn som uppvisar symtom bör vårdas hemma. 

Diarré som orsakas av salmonellabakterien får man i allmänhet via maten, med den sprids 
ibland från människa till människa med avföring och via händerna. För att man skall bli sjuk 
krävs en stor infekterande engångsdos. Det huvudsakliga symtomet är diarré, som kan gå över 
snabbt. Sjukdomen kan också vara förenad med feber. Den som fått sjukdomen kan också 
sprida smitta utan att själv uppvisa symtom. Endast i utdragna situationer krävs antibiotika. 
Detsamma gäller för diarré som orsakas av campylo- eller shigellabakterien. 

EHEC är en stam av bakterien Escherichia coli, som avsöndrar ett gift som orsakar 
magsmärtor och diarré. Den vanligaste bakteriekällan är nötkreaturs tarmsystem. Bakterien 
sprids via dålig hand- och livsmedelshygien. En mycket liten infekterande engångsdos räcker 
till för att förorsaka sjukdomen. Diarré som orsakats av EHEC-bakterien är ofta blodig. 
Sjukdomen i sig är lindrig men hos barn kan den vara förenad med det farliga hemolytisk-
uremiska syndromet, varför man alltid bör söka sig till läkare i samband med blodig diarré. I 
samband med EHEC-diarré tas avföringsprov av hela familjen. Barnet kan återvända till 
dagvården när det är symtomfritt och 3 avföringsprov som tagits med 2 dagars mellanrum är 
negativa. Enligt Folkhälsoinstitutets anvisning skall också de symtomfria barn i blöjåldern 
som har ett syskon under skolåldern med EHEC-smitta stanna borta från vårdplatsen tills man 
fått ett negativt avföringsprov (www.ktl.fi/ohjeita/ehec.html) 

En infektion som orsakats av hepatit A-viruset kan smitta via livsmedel eller vatten som 
förorenats av avföring. Viruset kan också smitta vid nära kontakt mellan personer t.ex. inom 
dagvården. Sjukdomen har lång inkubationstid, 15-50 dygn. Sjukdomen börjar smitta redan 
ungefär en vecka före symtomdebuten. De första symtomen är stegring, dålig aptit och 
illamående. Gulfärgning uppträder i allmänhet ungefär en vecka efter de första symtomen, 
samtidigt kan avföringen bli grå och urinen mörkare. Hos barn är symtomen i allmänhet 
lindrigare än hos vuxna och barn under 5 år uppvisar sällan symtom. Kontakter kan skyddas 
med gammaglobulin eller vaccin (www.ktl.fi/ohjeita/hepatiittiA_suositus.html). 

4.2.5 Barnsjukdomar 
Olika virus som orsakar barnsjukdomar var tidigare betydande sjukdomsalstrare hos barn. 
Röda hund (rubella), mässling och påssjuka har utrotats i Finland genom ett effektivt 
vaccinationsprogram. De barnsjukdomar som fortfarande förekommer i Finland presenteras i 
det följande och de isoleringstider som hänför sig till dem i tabell 2. 

Enterit är en febersjukdom som orsakas av virus, och som är förenad med illamående samt 
små blåsor kring munnen (på läpparna, kindernas slemhinnor, tungan och tandköttet), i 
handflatorna och runt fotbladen. Blåsorna spricker till sår som läker på en dryg vecka. 
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Sjukdomen smittar redan innan den egentligen bryter ut. Enterit kräver inte isolering eller 
behandling. 

Den femte barnsjukdomen eller erythema infectiosum är en sjukdom som orsakas av ett 
virus och som vanligtvis uppträder i samband med lindriga förkylningssymtom som rödaktigt 
utslag på kinderna och/eller kroppen. Utslaget är förenat med klåda och hos en del barn med 
feber, halsont och magsmärtor samt huvudvärk. Ibland kan sjukdomen också vara förenad 
med svullna leder och ledsmärtor. Sjukdomen sprids i form av droppsmitta innan den 
egentligen bryter ut. Hos annars friska barn är sjukdomen oftast lindrig, och kräver inte 
isolering eller behandling. 

Scharlakansfeber är en mycket smittsam sjukdom som orsakas av en bakterie (Streptokock 
A) och som är förenad med omfattande utslag. Sjukdomen kan också vara förenad med 
faryngit. Scharlakansfeber orsakas av samma bakterie som angina, även om den uppträder 
mycket mera sällan. Scharlakansfeber läker bra med antibiotika. 

3-dagarsfeber är en sjukdom hos spädbarn som orsakas av ett virus. Efter tre dagar ned hög 
feber uppträder rödprickiga utslag. Febern sjunker i allmänhet när utslaget uppträder. 

Vattkoppor orsakas av ett virus. Typiskt för vattkoppor är att man får dem bara en gång, 
drabbas man av viruset på nytt orsakar det bältros. Vattkoppor är en mycket vanlig sjukdom, 
nästan alla finländare (95-98 %) får vattkoppor, vanligtvis i åldern 2-6 år. För barn är 
sjukdomen relativt ofarlig, men i vuxen ålder är symtomen ofta kraftigare och en stor del av 
dem som insjuknar i vattkoppor som vuxna måste få sjukhusvård. 

Typiskt för vattkoppor är utslagen, vattenblåsor, som i huvudsak uppträder på mellankroppen 
samt sprider sig till halsen, huvudet och extremiteterna. På ett par dagar spricker blåsan, 
bildar skorv och börjar torka, ofta har man blåsor i olika stadier på kroppen samtidigt. I 
inledningsskedet kan man ha feber. Blemmorna kliar och gör att man skrapar sig och då blir 
de lätt inflammerade på grund av de bakterier som finns på huden. Om febern stiger mycket 
på nytt efter inledningsskedet eller om barnet är mycket sjukt är en läkarundersökning 
motiverad med tanke på risken för bakteriekomplikationer. 

Ett friskt barn behöver inte annan behandling för vattkoppor än vad symtomen kräver. 
Hemma kan klådan lindras genom att huden torkas av med mentolsprit samt genom att man 
oralt ger läkemedel som dämpar klådan. För dem som en bakomliggande sjukdom och vuxna 
kan vattkoppor vara farliga, varvid aciklovirbehandling kan vara nödvändig. Vattkoppsvaccin 
hör inte till det finländska vaccinationsprogrammet, men rekommenderas för svårt atopiska 
barn, för vilka det kan vara särskilt besvärligt att få vattkoppor, samt för dem som inte vet att 
de varit sjuka i vattkoppor före 13 års ålder. Vattkoppor smittar synnerligen lätt, sjukdomens 
inkubationstid (tiden från smittan till symtomdebuten) är 10-23 dagar, vanligtvis ungefär två 
veckor. Vattkoppor smittar mest just före symtomdebuten, men kan smitta tills den sjukes 
sista blåsa har torkat ut. 

Ett barn med vattkoppor skall isoleras från dagvården i minst 6 dygn från det att de första 
blåsorna visar sig tills alla sårskorpor har torkat (Tabell 2). 

Herpes simplex orsakas av herpesviruset och uppträder vanligtvis på munområdets 
slemhinnor. Viruset är släkt med vattkoppsviruset och orsakar synnerligen sjuka blåsor, som 
spricker och bildar skorv på några dagar. När ett litet barn får sjukdomen första gången är 
följden ofta muninflammation med feber, då slemhinnan i hela munnen kan vara söndrig och 
barnet har svårt att äta och dricka. Bedövande munvatten och smärtlindrande medicin kan 
vara till nytta, men ofta måste barnet få vätskebehandling på sjukhus. När sjukdomen 
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återkommer senare uppträder den i form av blåsor på läpparna under några dagar. Under 
primärinfektionen smittar patienten medan symtomen visar sig, men senare räcker det som 
isolering att man täcker blåsorna. 

4.2.6 Infektioner som smittar via blod 
Sjukdomar som smittar via blod är sällsynta och det är extremt osannolikt att de skulle smitta 
mellan barn i dagvården. Sådana infektionssjukdomar är t.ex. hepatit B och C samt HIV-
infektion. Dagvården kan få information om barn som lider av dessa sjukdomar eller som 
smittats av dem endast av barnets vårdnadshavare eller med deras särskilda tillstånd av den 
hälso- och sjukvårdspersonal som vårdar barnet. I detta avseende är det viktigt att det råder ett 
gott och förtroendefullt förhållande mellan familjen och hälso- och sjukvården. Om 
föräldrarna inte vill berätta om barnets sjukdom, känner man inte till saken inom dagvården 
och kan inte ta särskild hänsyn till den. Av denna orsak måste den allmänna hygienen och de 
åtgärder som hänför sig till den hela tiden vara i skick. I synnerhet måste man se till att det 
inte är möjligt för sjukdomar att smitta via blod inom dagvården. Om familjen vill berätta om 
barnets sjukdom, skall man begära anvisningar om det aktuella fallet av den person som 
vårdar barnet eller den person som ansvarar för smittsamma sjukdomar. 

Huvudregeln är att ett barn som bär på t.ex. hepatit eller HIV kan delta i den normala 
dagvården. Eftersom hepatit B är rätt vanligt i flera länder därifrån det kommer flyktingar till 
Finland har man t.ex. i Uleåborg bestämt att i de daghem där barn som kommer från utlandet 
placeras, vaccineras både personalen och alla barn mot hepatit B. Då undviker man oro eller 
eventuellt utpekande. Besluten skall fattas lokalt på grundval av riskbedömning. 

4.2.7 Springmask 
Springmask är en knapp centimeter lång ljus parasitmask som lever i människans tarmsystem, 
i första hand kring blindtarmen. I allmänhet är den ofarlig för människan. Honorna lägger ägg 
nattetid kring analöppningen, vilket orsakar klåda framför allt på morgonnatten. Om det finns 
rikligt med maskar kan man se dem på morgonnatten runt analöppningen eller t.ex. på 
avföringens yta, men äggen syns bara i mikroskop. 

I samband med att man skrapar sig därför att det kliar fastnar äggen på händerna och i 
synnerhet under naglarna och sprider sig således till följd av dålig handhygien mellan barn 
och från barn till vuxna. Också sängkläder och andra textilier samt damm kan sprida ägg 
mellan människor. 

Springmask behandlas med läkemedel som fås från apoteket. Eftersom läkemedlen har effekt 
endast på vuxna maskar, upprepas läkemedelsbehandlingen efter 1-2 veckor för att ta kål på 
de springmaskar som var i äggstadiet under den första behandlingen. För att säkerställa att 
behandlingen lyckas och för att undvika ny smitta är det skäl att samtidigt behandla hela 
familjen, också vuxna. I samband med behandlingen är det bra att också byta linne, pyjamas 
och underkläder. Nagelklippning och synnerligen god handhygien är också nödvändigt för att 
behandlingen skall lyckas. Springmask kräver inte isolering. 
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4.2.8 Impetigo (svinkoppor) 
Impetigo är en ytlig bakterieinfektion på huden (orsakas oftast av Stafylococcus aureus eller 
en grupp A-streptokock) som vanligtvis uppträder i ansiktet, men som också kan förekomma 
på andra hudområden. Sjukdomen är vanlig hos barn och ungdomar. Impetigo smittar lätt och 
kan av denna orsak sprida sig i form av epidemier inom dagvården eller i skolorna. 
Sjukdomen smittar bäst via skadad hud. 

Impetigo kan vara kliande och när barnet skrapar sig sprids den från ett området till ett annat. 
Utslaget består av små blåsor som utsöndrar var på hudens yta när de går sönder. Som 
behandling används antibiotika lokalt eller oralt. Isoleringsbehov: 24 timmar från det att oral 
antibiotikabehandling börjar och 48 timmar efter lokal. 

4.2.9 Mollusker (molluscum contagiosum) 
Mollusker är hudfärgade små eller ganska små blemmor som orsakas av ett virus och som 
utsöndrar vitt sekret när man klämmer på dem. En eller flera mollusker kan uppträda på 
samma gång på olika ställen av barnets mjuka hud. De är vanligare hos atopiska barn med torr 
hud än hos andra barn. Mollusker smittar lätt mellan barn vid direkt kontakt. Molluskerna kan 
avlägsnas genom att de plockas bort en och en med en trubbig pincett eller genom 
nedkylning. Före de plockas bort bedövas huden med lokalbedövningssalva. Molluskerna 
försvinner också av sig själva med tiden. 

4.2.10 Huvudlöss 
Huvudlusen är t 2-4 mm långt, platt och långsmalt djur som lever i hårbottnen. Huvudlöss 
smittar genom direkt kontaktsmitta mellan människor samt via kammar, borstar och textilier. 
För att man skall smittas räcker det med en enda huvudlus, vars avkomma kläcks ungefär en 
vecka efter att äggen lagts och utvecklas till vuxna och fortplantningsdugliga individer på två 
veckor. Vuxna huvudlöss lever ungefär en månad. Av denna orsak uppträder huvudlöss ofta i 
form av epidemier. 

Huvudlöss orsakas klåda. Själva lusen kan vara så svår att se, som hjälp kan man använda 
förstoringsglas. De gråvita, ovala äggen fastnar i håret och de kan ses med blotta ögat. Om 
man misstänker smitta är det skäl att undersöka nacken och området bakom öronen noga. 
Spår av att barnet skrapat sig där och förstorade lymfkörtlar tyder på lussmitta. 

Om man upptäcker löss, är det skäl att behandla alla familjemedlemmar samtidigt. Huvudlöss 
behandlas genom att man tvättar hårbottnen och håret med läkemedelslösningar (lusschampo) 
som fås från apotek. Samtidigt som hårbottnen rengörs skall också textilier som kommer i 
beröring med huvudet samt kammar, borstar och hårprydnader tvättas noga med hett vatten 
för att undvika förnyad smitta. Före vattentvätten blötläggs kammar och borstar minst en 
timme i den läkemedelslösning som används för att tvätta hårbottnen eller i 50 % 
vattenättikslösning. Ifall dessa tillbehör inte klara av en vattentvätt kan löss/lusägg som 
eventuellt finns på dem förstöras genom att de placeras två dygn i frysen förpackade i 
plastpåsar. 

Linne tvättas i minst +60oC vatten. Madrasser och kuddar dammsugs och sängkläderna 
placeras ett par timmar i +80oC bastu eller över natten i minusgrader. Mjukisleksaker, 
huvudbonader och hårprydnader som inte kan tvättas kräver samma behandling. 
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Barnet skall isoleras från dagvårdsgruppen under den tid det behandlas för huvudlöss. 

4.3 Bakteriebärare 
Bland normalfloran bär en frisk människa ofta på sjukdomsalstrarbakterier t.ex. i svalget utan 
att man utvecklar några symtom. Det är vanligare att barn är dylika symtomfria bakteriebärare 
än vuxna. Det är vanligare hos barn i dagvård än hos barn som vårdas hemma. För detta 
behövs vanligtvis ingen behandling och oftast är det inte heller möjligt. I vissa situationer, 
t.ex. i samband med en meningokockepidemi, kan det vara nödvändigt att behandla dem som 
bär på bakterien. 

Det är också vanligare att dagvårdsbarn än barn som vårdas hemma bär på 
läkemedelsresistenta bakterier. Exempel på sådana bakterier är penicillinresistent 
pneumokock och MRSA, dvs. meticillinresistent stafylokock. Andra faktorer som ökar risken 
för att bära på resistenta bakterier är ung ålder och upprepade antibiotikakurer. Personer som 
bär på dessa bakterier förekommer i någon mån i hela befolkningen och endast en liten del 
verifieras genom odling. Att isolera verifierade bärare från dagvården har inte påvisats minska 
yppandet, förekomsten eller spridningen av dessa bakterier, utan det orsakar endast onödig 
uppståndelse och oro. 
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5 UTVECKLANDE AV HYGIENEN INOM DAGVÅRDEN 
Anvisningarna i denna handbok kan vara till hjälp när man skall börja utveckla hygienen 
inom dagvården. Sällan räcker det emellertid enbart med skriftliga anvisningar. Ett sätt som 
kan rekommenderas är att starta ett hygienutvecklingsprojekt i kommunen. Hygienen inom 
dagvården har effektiverats systematiskt åtminstone i Uleåborg, Vanda och Åbo, där saken 
har drivits i form av ett gemensamt utvecklings- och/eller forskningsprojekt för social- och 
hälsovårdsväsendet. Fördelen med projektarbete är att hygienfrågorna ses som en del av 
förbättringen av kvaliteten på kommunens dagvårds- och barntjänster över 
verksamhetsenhets- och förvaltningsgränserna. Målet med projektarbetet är att 
upprätthållandet hygienen skall bli en del av dagvårdens normala verksamhet samt vård- och 
fostringsarbete. 

Initiativ till att starta ett hygienprojekt kan tas av en arbetstagare inom dagvården, en 
daghemsföreståndare eller en förälder. Initiativet kan också komma från hälsovårdsväsendet; 
en hälsovårdare, hälsoinspektör, hygienskötare eller läkare. Det sätt på vilket hygienprojektet 
genomförs är beroende av de behov och mål som kommunen ställer för förebyggande av 
sjukdom hos barn samt de tillgängliga resurserna. Ett projekt för att effektivera hygienen kan 
omfatta hela kommunen eller en viss stadsdel, ett dagvårdsområde, en familjedagvårdsledares 
ansvarsområde eller enbart ett enskilt daghem/en familjedagvårdares hem. Det är viktigt att få 
med familjedagvården i utvecklingen. Då bör man beakta de särskilda villkor som vårdmiljön 
(privathem) och familjedagvårdares arbete (ensamarbete) ställer för genomförandet av 
projektet. I stora städer har man i allmänhet avdelat en eller några arbetstagare 
(barnskötare/sjukskötare/hygienskötare) för projektarbetet. I många kommuner har man 
lyckats genomföra utvecklingsprocessen med den befintliga arbetskraften. I det följande 
beskrivs hur ett hygienprojekt kan genomföras som gemensamt utvecklingsprojekt för social- 
och hälsovården eller som kombinerat forsknings- och utvecklingsprojekt inom hela 
kommunen, i synnerhet ur daghemmens synvinkel. 

5.1 Utvecklingsprojekt 
Man startar projektet genom att inrätta en lednings- eller uppföljningsgrupp för 
hygienprojektet i kommunen. Till ledningsgruppen utses företrädare för kommunens social- 
och hälsovård; daghemmen, familjedagvården, hälsocentralen samt städfunktionen. I 
ledningsgruppen kan också finnas sakkunniga; hygienskötaren, en specialist i 
infektionssjukdomar, hälsoinspektören. Ledningsgruppen utarbetar en tidtabell, budget och 
verksamhetsplan för projektet samt koordinerar hygienverksamheten på kommunal och 
områdesnivå. Ledningsgruppen utser en ansvarig person på kommunal och områdesnivå som 
besöker daghemmen, tillsätter hygienteam samt stödjer verksamhetsenheternas ansvariga 
personer. 

Ledningsgruppen väljer eller inbjuder daghem och familjedagvårdsenheter att delta i 
projektet. Man kan ta med hela kommunens/stadens daghemsenheter eller endast de daghem 
och familjedagvårdsgrupper som anmäler sig frivilligt. För varje projektdaghem tillsätts ett 
eget hygienteam och utses en ansvarig person. Det är viktigt att den ansvariga personen är 
motiverad och engagerad i hygienarbetet. Den ansvariga personen kan vara en barnskötare 
eller närvårdare som är en yrkesutbildad person med grundutbildning inom hälso- och 
sjukvården eller någon annan lämplig person. Daghemmets ansvariga person koordinerar och 
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aktiverar främjandet och upprätthållandet av hygienen i verksamhetsenheten och han eller hon 
samarbetar med den hygienansvarige på kommunal eller områdesnivå. 

Projektet startar med utbildning och introduktion i vad som avses med effektiverad hygien 
inom småbarnspedagogiken. Utbildning erbjuds till att börja med ledningsgruppen, 
daghemmens hygienteam och ansvariga personer. Under utbildningen utdelas information om 
spridningen och bekämpningen av infektionssjukdomar. I följande skede ordnas utbildning i 
daghemmen under sammankomster, föräldramöten och utvärderingsmöten. Utöver 
utbildningen eller i samband med den utarbetas nödvändiga fråge- och uppföljningsblanketter 
för daghemmens arbetstagare, dagvårdsledningen, föräldrarna, barnen. 

5.2 Exempel på projektets förlopp 
 

Första daghemsbesöket 
Den hälsovårdare, hygienskötare eller motsvarande som utsetts för daghemmet gör sitt första 
besök på daghemmet. För besöket har utarbetats en separat checklista där man kartlägger de 
rutiner som hänför sig till den grundläggande vården av barnen, smittsamma sjukdomar samt 
renhållningen i daghemmet. De problem som upptäcks noteras och man föreslår nödvändiga 
ändringsåtgärder (nya vårdrutiner, medel och redskap, eventuella reparationer av lokalerna, 
inventarierna osv.). 

 

Personalutbildning 
Efter kartläggningen, gärna samma dag, ordnas utbildning för hela daghemspersonalen, där 
den områdesansvarige berättar om målen för förebyggandet av infektioner, 
hygienanvisningarna och genomförandet av utvärderingen. I detta skede sammanställs ett 
hygienteam för daghemmet, och till ansvarig person väljs en lämplig person/personer. Den 
ansvariga personen kan vara en barnskötare som ansvarar för fostran, särskilt på 
småbarnssidan. 

 

Information till föräldrarna 
För föräldrarna ordnas ett utbildnings- och diskussionsmöte där man går igenom frågor som 
hänför sig effektiverandet av hygienen, infektionsbekämpningen och smittsamma sjukdomar 
hos barn. Man berättar hur man går in för att effektivera hygienen i daghemmet samt berättar 
vilka åtgärder som förväntas av föräldrarna för att främja saken. 

 

Andra och följande daghemsbesök 
Under följande daghemsbesök noterar daghemmets områdesansvarige både personalens och 
barnens sjukfrånvaro på en separat blankett. Alternativt kan statistiken över sjukfrånvaron 
skötas av daghemmets hygienansvarige eller så kan den samlas in skriftligt av alla vårdare 
och fostrare. Årligen görs 10-14 daghemsbesök. Syftet med besöken är att repetera 
hygienkunskaperna, diskutera problem som dykt upp och stödja personalen. 
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Utvärdering av projektet 
Som avslutning på projektet utvärderas om det har inträffat någon förändring i barnens 
sjukdomar och sjukfrånvaro. Granskningsperioden bör vara tillräckligt lång bl.a. för att 
utesluta normal variation som hänför sig till årstiderna samt för att minimera inverkan av 
faktorer som inte har något att göra med hygienåtgärderna. Dessutom bedömer man hur 
hygienanvisningarna har tagits i bruk inom dagvården och i familjerna samt vilka 
ekonomiska, funktionella, attitydmässiga och kunskapsmässiga förändringar som fåtts till 
stånd genom hygienfrämjandet. Problem och misslyckanden konstateras också och man 
planerar hur den effektiverade hygienen skall bli en del av den normala vården och fostran. 
Man bestämmer hur den fortlöpande uppföljningen skall ordnas. 
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TABELL 1. Orsakerna till sjukfrånvaro bland barn i dagvård   
(Pönkä m.fl. 1990) 

 

Orsak andel (%) 
 
infektioner i de övre luftvägarna 52,7 
diarré 19,8 
mellanöreinflammation 12,9 
ögoninflammation 2,8 
bronkit 1,9 
tonsillit 1,1 
annan sjukdom eller ingen uppgift 8,7 
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TABELL 2. Riktgivande isoleringstider vid infektioner hos barn 

Annars bestämmer barnets hälsotillstånd när det kan återvända till dagvården. 

 

Infektion Isoleringstid 
 

EHEC och Shigella Tills barnet är symtomfritt och 2 negativa avföringsprov 

Enterit Ingen isolering 

Virusinfektioner i luftvägarna Ingen isolering 

Hepatit A 1 vecka efter symtomdebuten 

Kikhosta 5 dygn efter att antibiotikamedicineringen inletts 

Springmask Ingen isolering 

MRSA-bärare Ingen isolering 

Impetigo 24 h efter att oral  
48 h efter att lokal antibiotikamedicinering inletts 

Mollusker Ingen isolering 

Den femte barnsjukdomen Ingen isolering 

Diarré Medan symtomen varar 

Salmonella, annan än S. typhi Medan symtomen varar 

Streptokock A-infektioner 24 h efter att antibiotikamedicineringen inletts 

Löss och skabb Medan behandlingen pågår 

Vattkoppor 5 dygn efter att blåsorna kommit fram eller tills alla 
sårskorpor har torkat 

Mellanöreinflammation Ingen isolering 
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TABELL 3. Allmänna anvisningar för infektionsbekämpning för daghemmen 

(Uhari och Möttönen 1999) 

 

• anvisningarna följs alltid oberoende av infektionssituationen 
• blöjbarnen hålls åtskilda från andra barn 
• personliga matbestick 
• förbjudet att äta från andras tallrikar 
• handen eller armvecket framför munnen när man hostar, händerna tvättas efteråt 
• om barnet har infektionssymtom är det bättre att det är borta i början av sjukdomen än 

i slutfasen 
• föräldrarna tillfrågas om barnens symtom på morgonen 
• ett sjukt barn vårdas om möjligt åtskilt från de andra 
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TABELL 4. Detaljerade infektionsbekämpningsanvisningar för daghemmen 
(Uhari och Möttönen 1999) 

 

Utdelning av mat 
- en vuxen delar ut maten som inte samtidigt deltar i vården av barnen 

- barnen kan vara med och samla in kärlen 

 

Tänderna borstas inte i daghemmet1 
 

Barnens toalettbesök 
- hjälp barnen att tvätta händerna, pottan töms i toalettstolen 

- pottan sköljs i en tvättho som är reserverad endast för detta ändamål, till sist tvättar 
man de egna händerna 

 

Blöjbyte 
- blöjbyten sker på en egen särskild plats, underlag som tål fuktig avtorkning, 

underlaget täcks med engångspapper 

- -blöjorna rullas ihop och samlas i en plastpåse, underlaget torkas av med 
alkohollösning 

 

Daglig rengöring 
- toaletter och tvättställ, hårda leksaker, mjuka leksaker sätts undan för att torka 

- byte av lakan (om barnen inte har egna lakan) 

 

Veckorengöring 
- golv, hyllor, handtag, alla ytor som är lågt nere och som har berörts av blöjbarn 

 

 

 

 

                                                 
1 Se sidan 20 tandborstning 
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TABELL 5. Handtvättsanvisningar för daghemmen 
(Uhari och Möttönen 1999) 

 

Teknik 
- använd tvål och rinnande vatten 

- gnugga händerna runt om då du tvättar dem 

- skölj händerna bra, låt vattnet rinna 

- torka händerna med en engångspappershandduk 

- stäng kranen med hjälp av pappershandduken 

- använd alkoholbaserat handdesinfektionsmedel som innehåller hudvårdande fett 

- gnid in handdesinfektionsmedlet i händerna, fingrarna och fingertopparna (mot 
handflatan) 

 

Personal 
- när man kommer till daghemmet 

- efter att man bytt blöjor, snutit ett barn och städat bort sekret 

- före maten delas ut 

- efter toalettbesök 

 

Barn 
- när de kommer till daghemmet 

- före maten 

- efter toalettbesök och blöjbyte 

- om barnet har lekt med ett annat barn som blivit sjukt och skickats hem 
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TABELL 6. Vaccinatonstidtabell enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn i Finland 
2005 

 

Vaccin Ålder då det rekommenderas  
att vaccinationen ges 

 

Tuberkulosvaccin under 1 vecka 

 

Difteri (D), stelkramp (T), 
kikhosta (aP), polio (IPV) 
och Hemophilus influenzae, 
typ b (Hib) (DTaP-IPV-Hib) 3 mån. 

 

DTaP-IPV-Hib 5 mån. 

 

DTaP-IPV-Hib 12 mån. 

 

Mässling (M), påssjuka (P), 
röda hund (R) (MPR I) 14-18 mån. 

 

DTaP-IPV 4 år 

 

MPR II 6 år 
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BILAGA 1 
Information till vårdnadshavare med barn i dagvård 

 

Bästa förälder/vårdnadshavare 
Enligt undersökningar får barn som är i dagvård utanför hemmet oftare infektionssjukdomar 
än barn som vårdas hemma. Det har bevisats att det går att minska smittan och sjukdomarna 
avsevärt med enkla åtgärder. På det här dagvårdsstället iakttar vi följande hygienåtgärder, som 
gagnar barnen, vårdnadshavarna och samhället. Vi hoppas att ni vill stödja dagvårdens 
strävanden att minska sjukdomarna hos barnen genom att delta i åtgärderna. 

Åtgärder som minskar smittan från infektioner och som föräldrarna och dagvårdspersonalen 
genomför tillsammans: 

 

Barnens handtvätt 
- när de kommer till dagvården 
- när de kommer hem från dagvården 
- alltid efter toalettbesök hemma och i dagvården 
- före maten hemma och i dagvården 
- korta naglar gör att händerna lättare hålls rena 

Leksaker 
- Mjukisleksaken som barnet sover med förvaras i dagvården i barnets egen säng eller 

eget fack. Smutsiga mjukisleksaker skickas hem för att tvättas. 
- Egna leksaker bör rengöras innan de tas till dagvården. Det är skäl att rengöra 

leksakerna på nytt när de tas hem. Om en leksak inte kan tvättas uppnås samma syfte 
om den läggs undan och får torka en vecka 

Napp 
- I dagvården använder barnet napp bara när det sover. Napparna tvättas hemma. Rena 

nappar förvaras i en ask i barnets fack. 

Tandborstning 

- Tänderna borstas hemma morgon och kväll. 

När barnet blir sjukt 
- Om barnet blir sjukt, smittar sjukdomen mest i början. 
- Det är alltid skäl för barnet att stanna hemma från dagvården om det har feber eller 

annars sådana symtom att krafterna inte räcker till för att delta i 
dagvårdsverksamheten. 

- Vid behov ombeds föräldrarna hämta hem barnet under dagen. 
- Om barnet är borta från dagvårdsgruppen i början av sjukdomen minskar det också 

risken för att andra barn smittas. Om alla gör så här, hålls hela gruppen friskare. 
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