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Handläggning av förskolebarn med giardia och deras 
hushållskontakter 
Gäller för: Hälso- och sjukvård, Kommunal vård och omsorg  
 

Risken för smittspridning är störst vid diarré, men eftersom smittdosen är låg kan även symtomfria 
bärare sprida smitta. Det är viktigt att samtliga personer som bor ihop provtas ungefär samtidigt och 
att de som är positiva behandlas samtidigt, detta för att förhindra återsmitta. Följsamhet till de 
förhållningsregler och hygienråd som uppges i smittskyddsbladet – patientinformation är av vikt för 
en framgångsrik behandling.  

Om barnet har varit på förskola innan diagnos, med eller utan symtom: 
• Förskolebarn med fynd av giardia, även asymtomatiska, ska stanna hemma från förskolan 

tills behandling är genomförd och de är symtomfria. 
• Ta reda på namn på förskolan, samt huruvida barnet har varit där med symtom. 
• Kontakta Smittskydd Värmland (010–839 13 00). Smittskydd Värmland ansvarar för eventuell 

smittspårning på förskolan. 
• Provta följande kontakter: 

o Nära kontakter med symtom.  
o Barnets samtliga hushållskontakter, även asymtomatiska. Hushållskontakter med 

riskyrke samt andra förskolebarn i hushållet omplaceras/avstängs i väntan på 
provsvar. 

• Behandling ges till samtliga positiva i hushållet, även asymtomatiska, och bör starta samtidigt. 
Positiva personer i hushållet ska stanna hemma under behandlingstiden. Efter avslutad 
behandling kan de återgå till förskola, skola eller arbete, även vid så kallat riskyrke, under 
förutsättning att de är symtomfria. 

• Kontrollprov tas på förskolebarn tidigast tre veckor efter avslutad behandling. Vid kontroll-
prov räcker det att ta feces-PCR. Ett symtomfritt barn behöver inte stanna hemma från 
förskolan i väntan på svar på kontrollprov. 

Om positivt kontrollprov efter genomförd behandling:  
• Ett stabilt symtomfritt barn behöver inte stanna hemma från förskolan men om symtom åter 

tillstöter ska barnet vara hemma.  
• Kontrollera följsamheten till behandlingen. Har hygienråden från smittskyddsbladet följts? 

Provtogs samtliga hushållskontakter ungefär samtidigt? Genomgick alla positiva en full-
ständig behandling? Startades behandlingarna samtidigt? Om detta inte är uppfyllt finns en 
risk att återsmitta har skett – ta ställning till om hushållet ska provtas och behandlas igen. 

• Ta ställning till upprepad provtagning. Inför eventuell ny behandling rekommenderas kontakt 
med Infektionskonsult. 
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