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Kan vara olika smittämnen:
• norovirus (calici och sapovirus)
• rotavirus
• adenovirus
• salmonella
• campylobacter
• EHEC
• tarmparasiter till exempel giardia och cryptosporidium
• ej specificerat smittämne.
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• Magsjuka orsakad av virus, t.ex. norovirus, kallad vinterkräksjukan, är 
mycket smittsam. Det blir ofta flera personer som insjuknar inom kort tid.

• Personer med magsjuka ska inte vara på förskolan förrän det har gått två 
(2) dygn efter sista kräkning och/eller diarré. 

• Alla lösa magar betraktas som smittsamma i en utbrottssituation.

• Finns misstanke på smittspridning, inför omgående skärpta hygienrutiner 
enligt skrivna rutiner. 

• Viruset försvinner inte från tarmen direkt vid tillfrisknandet. Mängden virus 
minskar under några veckor så vid ”slarviga” hygienrutiner kan smitta 
spridas.
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• Titta över städrutinerna och medlen som används vid städning.

• En eventuell utökning till 3 dagar hemma innan återgång till förskolan 
beslutas av rektor, inte av Smittskydd Värmland.
Kan ibland hjälpa att bryta utbrottet, speciellt om det har pågått i veckor.

• Stängning av förskolan för sanering är tveksamt. 
Det är oftast inte lokalen som smittar, utan personerna som är i lokalen.

• Stäng inte avdelning och placera ut barnen i andra grupper.

• Det tar tid att häva ett större magsjukeutbrott. 
Tålamod krävs av alla inblandade.

Magsjuka
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• När flera barn insjuknar av oklar anledning inom några dygn 
och symtomen inte stämmer in på vinterkräksjukan.

• Några av barnen kan behöva provtas för att utreda orsak.

• Ta gärna kontakt med Smittskydd Värmland.

När ska sjukvården kontaktas?
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• Smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen – alla sjukdomar som kan 
överföras till eller mellan människor och som kan innebära ett inte ringa hot mot 
människors hälsa.

• Allmänfarliga – de  kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt 
lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser och där det finns möjlighet att 
förebygga smittspridning genom åtgärder som riktar sig till den smittade.

• Samhällsfarliga – de  som kan få en spridning i samhället som innebär allvarlig 
störning eller överhängande risk för an allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och som kräver extraordinära smittskyddsåtgärder.

• Anmälningspliktiga – ska anmälas till regionens smittskyddsläkare och till 
Folkhälsomyndigheten. Görs av laboratoriet och av behandlande läkare.

• Smittspårningspliktiga – försöka finna smittkällan och begränsa smittspridning. 

Kort om smittskyddslagen
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• Salmonella – återgå  till förskolan om de är stabilt symtomfria och toalett/handhygien 
sköts adekvat.

• EHEC – enterohemorragisk Ecoli. Vissa typer medför risk för att utveckla allvarlig 
sjukdom, HUS-syndrom (hemolytiskt uremiskt syndrom). Förskolebarn med stx2-positiv 
EHEC eller stx1-positiv EHEC med koppling till HUS ska lämna minst ett negativt 
kontrollprov innan återgång till förskola. 

• Shigella – återgå  till förskola efter negativt kontrollprov utfört tidigast en vecka efter 
avslutad antibiotikabehandling.

• Giardia – återgå  till förskolan efter avslutad behandling om det är symtomfritt.

• Campylobacter – återgå  till förskolan när de är stabilt symtomfria och 
toalett/handhygien sköts adekvat.

• Cryptosporidium – återgå  till barnomsorgen när de är symtomfria.

Olika typer av magsjuka som går 
under smittskyddslagen
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Åtgärder från Smittskydd
• Vi kan kontakta er och till exempel fråga:

o om barnet varit i förskolan under smittsam period
o om någon annan i barnets förskolegrupp har symtom.

• Det är ovanligt att barngruppen provtas vid magsjukeutbrott.

• Ibland kan enstaka barn provtas om de har pågående sjukdom.

• Provtagning sker alltid efter direktiv från Smittskydd Värmland.

Smittskydd Värmland
2023-03-14

Olika typer av magsjuka som går 
under smittskyddslagen
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• Om ni upplever att många är sjuka i streptokockinfektioner, dokumentera antalet 
sjuka: 
o Är diagnosen säker?
o Datum för sjukdom.
o Är familjemedlemmar sjuka?
o Vilka symtom har barnet – halsfluss, scharlakansfeber, impetigo, infekterade eksem?
o Finns annan orsak till sjukfrånvaron? 

• Ta kontakt med BVC-sköterska för bedömning om det är misstänkt utbrott.

• Vid få fall av sjukdom i gruppen hänvisas barnen till sin ordinarie vårdcentral.

• Om mer än en tredjedel av barnen är eller har varit sjuka under en viss tidsperiod 
kan provtagning i hela gruppen bli aktuellt. Rådgör med Smittskydd Värmland.

• Inför skärpta hygienrutiner enligt skrivna rutiner.

Streptokockinfektioner
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• Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom enligt 
smittskyddslagen.

• Om barnet har varit på förskolan tas kontakt med rektor och efterhör hur 
förskolan är organiserad.

• Smittskydd Värmland värderar riskerna för smittspridning och om ev. 
provtagning är nödvändig. 

• Vi är restriktiva med att provta barn. 

• Om provtagning ska ske tar Smittskydd Värmland kontakt med provtagande 
instans som organiserar provtagningen.

• Förhållningsreglerna enligt smittskyddslagen säger att den person som bär 
på PNSP ska inte vara på förskolan även om symtomen är borta. 
Detta är under omvärdering och vi väntar på besked.

PNSP – pneumokocker med nedsatt 
känslighet för penicillin
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• Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom 
enligt smittskyddslagen.

• Mycket smittsam virussjukdom. Smitta genom förorenad föda eller 
vatten.

• Inflammation i levern.

• Barn blir inte speciellt sjuka men kan vara smittspridare.

• Läker i regel utan behandling. Ger immunitet.

• Viktigt att kartlägga kontakter på förskolan.

• Vaccin (postexpositionsprofylax) ska ges snarast, senast två (2) 
veckor efter sista kontakt (Havrix, Twinrix). Ges till hushållskontakter, 
förskolekontakter, andra som kan ha smittats.

Hepatit A
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• Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom 
enligt smittskyddslagen.

• Hepatit B är ett virus som infekterar levern.

• Smittar genom att man får smittsamt blod på slemhinna eller 
skadad hud, sexuellt och via mor till barnsmitta.

• Infektionen kan läka snabbt eller bli långvarig (kronisk infektion).

• Smittar inte via kramar, pussar eller tårar. 
Avföring, urin, kräkning eller snuva som inte är blodtillblandad 
smittar inte heller.

• Innan start i förskola ska ovaccinerade barn och personalen i 
förskolegruppen erbjudas kostnadsfri vaccination.

Hepatit B
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Tack för oss!

Smittskydd Värmland
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