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Närvaro vid sjukdom
Den generella regeln är; att när ett barn vistas på förskolan så skall barnet orka med förskolans
ordinarie verksamhet. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och
utveckling (Lpfö-98, rev -18).
Vid olika sjukdomstillstånd/symtom där förskolan upplever, att barnet i fråga, inte orkar med
verksamheten så ska vårdnadshavare ansvara för att barnet hämtas inom rimlig tid.
Enligt barnkonventionen ska barnens bästa komma i främsta rummet vid alla beslut som rör
barn.
Med rimlig tid anses ex. restid och rimlig tid för avslut av pågående arbete. Med rimlig tid
anses inte jobba klart. Det är vårdnadshavarens ansvar att på snabbast möjliga sätt hämta
barnet vid försämrat allmäntillstånd.
Förskolan ansvarar för hela barngruppen och ser till det bästa för både barn och
vårdnadshavare. Vid försämrat allmäntillstånd och misstanke om sjukdom så lyder förskolan
under barnkonventionen, vilket förskolan då anser att det bästa för barnet är att vara
tillsammans med vårdnadshavare alt. annan anhörig. Att vara i förskoleverksamheten när
individen mår dåligt anser vi inte, att se till barnets bästa.
Vid smittsamma sjukdomar, virus och symtom så är det viktigt att alla respekterar reglerna då
det finns olika familjer som kan drabbas olika hårt av exempelvis arbetsfrånvaro.
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Åtgärder - Sjukdomar, virus & symtom – Vi följer vårdguiden (1177), allmänna råd från
vårdcentralen samt giftinformationscentralen.
Allmän information om smittsamma sjukdomar, virus & symtom:
Huvudregeln är, att vid smittsamma sjukdomar, virus och symtom så måste barnet vara
hemma tills det inte finns påtaglig risk för smitta till andra barn. Oftast krävs att behandling har
påbörjats. Samråd med förskolan krävs. Hänsyn till andra familjer måste prioriteras.
Ögoninflammation:
Även om barnet mår bra i övrigt bör hen vara hemma, dels för att ögoninflammation smittar,
dels för att barnets öga måste tvättas flera gånger om dagen. Barnet kan gå tillbaka till
barngruppen när den kraftiga inflammationen har läkt och ögat inte är varigt längre.
Barn som har röda ögon och lite kladdiga ögon på morgonen, men inte under resten av dagen,
behöver inte vara hemma från förskolan om de mår bra för övrigt.
Svinkoppor – Impetigo
Barnet smittar så länge såren är fuktiga. Barn som går i förskolan eller i familjedaghem bör vara
hemma tills såren ser helt torra ut, och därmed är läkta. Skolbarn som förstår att det är viktigt
att vara noga med att tvätta händerna kan vara i skolan. De bör däremot inte vara med på
aktiviteter som idrott, bad eller matlagning.
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Magsjuka – diarré & kräkningar
Typiskt för magsjuka är att du blir sjuk snabbt och att du oftast blir bättre inom några dagar.
De vanligaste symtomen på magsjuka är följande:
•Illamående
•Kräkningar
•Diarré
•Ont i magen.
Ibland kan du även få feber och ont i kroppen.

Barn som går på förskolan kan komma tillbaka när de äter som vanligt och det har gått två
dygn utan att de har kräkts eller har haft diarré.
Dvs. att barnet ska vara hemma 48 timmar efter att ni har sett att de kan behålla sin mat.
Hur länge barnet ska vara hemma beror på barnets ålder och mognad. Risken att smitta
minskar om barnet kan ta hand om sin egen hygien, till exempel gå på toaletten själv och
tvätta händerna efteråt. Det är därför rekommendationerna ibland skiljer sig åt
För att minska risken att smittan går runt och runt så är det av största vikt att ni vid smitta
följer dessa råd:
Ex. Barnet kräks en gång på måndag kl. 08:00 och äter sedan inte något förrän kl. 16:00.
Är det då så att barnet mår bra och behåller maten gäller 48 timmar från kl. 16:00 och kan då
vara tillbaka på förskolan igen på torsdag morgon.
Följer man inte riktlinjerna ovan så är risken stor att barnen smittas om och om igen.
Magsjuka kan se olika ut för olika personer, en del kräks flera gånger, andra kräks en gång men
riktlinjerna är alltid de samma.
Under vissa sjukdomsperioder så försöker verksamheten vara ute så mycket som möjligt, men
för att vi skall ha en fungerande verksamhet så bygger den på att vi kan samarbeta över
avdelningarna. Vi kan inte stänga in oss på våra avdelningar för att förhindra att smittan sprids.
Vi samarbetar vid frukost, lunch och eftermiddagarna.
• När för många av den ordinarie personalen är sjuka kan förskolan tvingas ringa hem barnen
som omfattas av allmänförskola. Detta är första åtgärden, för att slippa nästa punkt.
• När för många av den ordinarie personalen är sjuka kan förskolan tvingas stänga.
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Medicin hantering
Barn och elever kan behöva hjälp att ta sin medicin. Om man som pedagog i förskola ska ge
medicin eller inte beror på hur saken klassas.
Bedöms det som sjukvård måste en legitimerad yrkesutövare, det vill säga läkare eller
sjuksköterska göra det. Är det fråga om så kallad egenvård måste det göras en bedömning i
varje enskild situation. Det som ska bedömas är om uppgifterna kan skötas säkert för barnet
och pedagogen, om de som ska utföra arbetsuppgiften har tillräckliga kunskaper och om
uppgiften över huvud taget omfattas av pedagogens arbetsskyldighet.
Sjukvård
Om medicineringen bedöms som sjukvård ska den enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen
utföras av en läkare eller sjuksköterska. En pedagog kan alltså inte mot sin vilja få ansvar för
medicineringen av en elev, om uppgiften bedömts som sjukvård.
Egenvård
Det är den legitimerade yrkesutövaren, alltså läkaren eller sjuksköterskan, som avgör om
medicineringen ska bedömas som sjukvård eller egenvård.
Bedömningen ska ske i enlighet med, Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2009:6. Bedömningen
kan naturligtvis förändras över tid beroende på till exempel barnets fysiska och psykiska hälsa
och de praktiska möjligheterna att kunna utföra egenvård på ett säkert sätt.
Med egenvård menar man de vårdrelaterade uppgifter som efter en enklare instruktion kan
genomföras av någon utan sjukvårdsutbildning. Till exempel vårdnadshavare, personlig
assistent eller annan.
Egenvård i förskola
När barnet börjar i förskolan ska den legitimerade yrkesutövaren pröva om det tidigare
beslutet om egenvård. Man gör då en analys av skolpersonalens möjligheter att sköta
medicineringen på ett säkert sätt.
Är omprövningen inte gjord vid förskolestart kan huvudmannen och vårdnadshavaren
tillsammans begära att den görs.
Bedöms medicineringen som egenvård ska huvudmannen tillsammans med läkaren diskutera
fram rutiner så att den kan utföras på ett tryggt och säkert sätt, och det är viktigt att läkaren
får en klar bild av hur de verkliga förutsättningarna i förskolan ser ut.
Om arbetsgivaren vill att personal ger medicin
Om arbetsgivaren vill att du hjälper ett barn med egenvård så är det en arbetsmiljöfråga- och
arbetsskyldighetsfråga. Det ska behandlas inom ramen för det fackliga arbetet och
arbetsmiljöarbetet mellan fackförbunden och arbetsgivaren. Eftersom processen rör
tillämpningen av arbetsmiljölagen (1977:1160) ska även skyddsombud medverka.
Är arbetstagaren osäker kan denna kontakta sitt fackförbund. Förbundet har möjlighet att
begära förhandling och att lägga ett så kallat tolkningsföreträde, vilket normalt innebär att
arbetstagaren tills vidare inte är skyldig att utföra egenvård. Du kan däremot inte vägra att
utföra arbetsuppgiften om den fackliga organisationen inte lagt ett tolkningsföreträde.
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