Sykdom

Vanlige symptomer

Forholdsregler vedr barnehagen og andre tiltak

Bronkitt/

Hoste og feber

Allmenntilstanden avgjør om barnet skal i barnehage. Ingen spesielle

lungebetennelse

forhåndsregler

Forkjølelse/

Snue, feber, muskelverk, hoste og

Allmenntilstanden avgjør om barnet skal i barnehage. Ingen spesielle

influensa

press over bihulene

forhåndsregler

Halsbetennelse/

Svelgebesvær og feber

Ved vanlige halsinfeksjoner, ingen restriksjoner. Ved halsbetennelse pga.

streptokokkinfeksjon

streptokokker skal barnet holdes hjemme til det har vært på full penicilin-dose
i minst et døgn. I tillegg er der viktig at barnet ikke har feber og ellers er friskt.

Urinveisinfeksjon

Feber, hyppig vannlating og svie

Allmenntilstanden avgjør om barnet skal i barnehage. Ingen spesielle

ved vannlating

forhåndsregler

Øresmerter, feber, rennende verk

Allmenntilstanden avgjør om barnet skal i barnehage. Ingen spesielle

fra ørene.

forhåndsregler

Øyekatarr, (infeksiøs

Klar tåreflod, pussdannelse, evt.

Bare ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse bør barnet av

konjunktivitt)

feber og tegn på luftveisinfeksjon

smittevernhensyn holdes hjemme inntil pussdannelsen har avtatt. Lege avgjør

Ørebetennelse

om et er nødvendig med behandling. I så fall kan barnet gå i barnehage dagen
etter igangsatt behandling.
Meslinger

Høy feber, rødheti øyne og utslett

Med sikker diagnose kan barnet gå i barnehagen tidligst fire dager etter

over hele kroppen

utbrudd av utslett. Kommunelegen avgjør om uvaksinerte barn i barnehage
skal vaksineres.

Røde hunder

Moderat feber, utslett som brer seg

Ved mistanke, hold barnet hjemme og kontakt lege.

fra ansiktet til hele kroppen.
Vannkopper

Lett feber, små væskefylte blærer

Kan gå i barnehage når utslettet har begynt å tørke inn. Hvis barn i barnehage

over hele kroppen og kløe.

eller deres søsken har kreft eller immunsvikt, skal foreldre/
kommunehelsetjenesten umiddelbart informeres ved mistanke om vannkopper.

Skarlagensfeber

Halsvondt, feber, utslett (spesielt på

Skal være hjemme til de har vært på full penicillindose i minst ett døgn. I

føtter/ håndflater) som skaller av i

tillegg er det viktig at barnet ikke har feber og ellers er friskt.

andre uke.
4. barnesykdom

Feber noen dager, så utslett,

(tredagersfeber)

spesielt på overkropp og
ben/armer.

Kan gå i barnehage ved god allmenntilstand uavhengig av utslett.

Sykdom

Vanlige symptomer

Forholdsregler vedr barnehagen og andre tiltak

5. barnesykdom

Sammenflytende utslett i ansikt

Kan gå i barnehage ved god allmenntilstand uavhengig av utslett.

og senere resten av kroppen.
Lett feber.
Hånd-, fot -og munnsyke

Lett feber, halsvondt. Utslett

Kan gå i barnehage ved god allmenntilstand uavhengig av utslett.

rundt munnen og randen av
håndflate og fotsåle.
Skabb

Kløe, særlig når barnet ligger i

Kan gå i barnehage dagen etter at behandling er iverksatt.

sengen, og kloremerker.
Mark/ ormesykdommer

Ofte lite symptomer. Kløe rundt

Kan gå i barnehage etter at behandling er iverksatt.

endetarmsåpningen.
Ringorm

Soppinfeksjon med ringformet

Kan gå i barnehage dagen etter at behandling er iverksatt.

utslett, spesielt overkropp og
hodebunn.
Hodelus

Hodekløe, luseegg og lus i

Kan gå i barnehage dagen etter at behandling er iverksatt. Alle

håret.

familiemedlemmer, barn og ansatte bør undersøkes. Behandling kun ved
påviste lus/egg. Både behandlede og ubehandlede bør kontrolleres jevnlig i
hjemmet.

Omgangssyke

Diarè, magesmerter og oppkast

Barn må holde seg hjemme fra barnehagen så lenge det har oppkast og diaré.

Mage-/ tarminfeksjon

(feber, magesmerter).

Som regel kan barnet gå i barnehagen 48 timer etter symptomfrihet. Varighet:
1-3 dager, lengre intervall forekommer. Ved høy feber/ vedvarende diarè,
kontakt lege. Individuell avgjørelse.

Atypiske mykobakterier
Brennkopper
Kikhoste

Forstørrede halskjertler,

Barn med påvist atypisk mykobakterieinfeksjonkan gå i barnehagen ved god

verkebyll på halsen.

allmenntilstand, ellers ingen restriksjoner.

Skorpebelagte sår, oftest i

Kan begynne i barnehage når det ikke lenger er fare for at smitteførende

ansikt og på hender.

sårsekretkan overføres til andre.

Langvarig og kraftige hosterier

Sykdommen er svært smittsom. Kan gå i barnehage fem dager etter igangsatt

som ofte avsluttes av

antibiotikabehandling.

karakteristiske kikeanfall og
brekninger.
Kusma

Feber, ømhet på kinn og

Kan gå i barnehage ca. 9 dager etter at den første hevelsen kom.

smerter ved tygging. Betennelse
i spyttkjertler, foran øret er
typisk.
Mollusker

Små, hvite knuter i huden,

Kan gå i barnehage som normalt.

spesielt i ansiktet.
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