
SYKE BARN OG BARNEHAGE 

 
Våre retningslinjer for når barna kan gå i barnehage i forbindelse med sykdom. (Bygger på 

retningslinjer fra Folkehelseinstituttet) 

 

Anbefalingene gjelder av hensyn til faren for å smitte andre, men også med tanke på 

forverring av egen sykdom og faren for komplikasjoner. 

 

Generelt for alle sykdommer: 

 

Barna bør holdes hjemme dersom de har feber mer enn 37,5 om morgenen og 38 på 

kvelden. Målt med termometer i endetarm. 

Barna bør også holdes hjemme dersom de har svekket allmenntilstand. Det vil si dersom 

de er uopplagte, slappe og virker syke. 

God håndhygiene er viktig for å forebygge smittespredning. Med god håndhygiene 

menes hyppig håndvask med såpe og rennende vann. Alkohol basert hånddesinfeksjon 

er ikke en erstatning for håndvask med såpe. 

Diaré med eller uten brekninger 

Barn med akutte diarétilstander kan vende tilbake til barnehagen 2 døgn etter at de har 

blitt symptomfrie. Dette gjelder også bleiebarn.  

Øyekatarr (konjunktivitt) 

Bare ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse bør barnet av smittevernhensyn 

holdes hjemme inntil pussdannelsen har avtatt. Ved kraftig øyekatarr vil det vanligvis 

være behov for legekontakt, og barnets allmenntilstand vil også i stor grad styre behovet 

for å være hjemme fra barnehagen. Dersom behandling igangsettes kan barnet gå i 

barnehage dagen etter igangsatt behandling.  

Forkjølelse 

Forkjølelse er den vanligste infeksjonen hos barn. Snue, snørrdannelse, hoste, nesetetthet 

og rennende øyne er de vanligste symptomene. Barnet kan gå tilbake til barnehagen når 

allmenntilstanden tilsier det. 

Influensaliknende symptomer 

Influensaliknende symptomer kan være feber med frysninger, tørrhoste, muskelverk og lett 

snue. Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Ved 

influensapandemi kan det være aktuelt å holde barnet hjemme lengre. 

Hoste og andre luftveissymptomer 

Hoste er et vanlig symptom ved forkjølelse og andre luftveisinfeksjoner. Ved hoste uten 

feber kan barnet gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Ved langvarig 

eller kraftig hoste bør barnet undersøkes for bl.a. kikhoste. 

Ørebetennelse 

Ørebetennelse arter seg vanligvis som plutselig øreverk ofte kombinert med feber og 

forkjølelse. Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. 



Brennkopper 

Barn med brennkopper kan vende tilbake til barnehagen når hudlesjonene er under 

kontroll, Grunnlaget for skjønnet her må være at det ikke lenger er fare for at 

smitteførende sårsekret kan påføres andre barnehagebarn direkte eller indirekte gjennom 

kontaktpunkter.  

Hodelus 

Barnet kan gå i barnehagen som normalt etter så raskt som mulig ha begynt på lusekur. 

Kikhoste 

Ved behandling tidlig i sykdomsforløpet blir pasienten vanligvis smittefri 5 dager etter 

igangsatt behandling, og barn bør derfor holdes hjemme fra barnehagen i denne 

perioden. Ved behandling senere i sykdomsforløpet vil smittsomheten være betydelig 

mindre, og barn kan derfor gå i barnehage dagen etter igangsatt behandling.  

Mark (barnemark) / spolmark 

Barnet kan vende tilbake til barnehagen etter igangsatt behandling. Det er ikke grunnlag 

for å behandle alle barn i en barnehage ved påvist enkelttilfelle hos et barnehagebarn 

Streptokokk halsbetennelse 

Barna kan gå i barnehagen når de har brukt penicillin i minst et døgn dersom de ikke har 

feber, eller svekket allmenntilstand. 

Hånd-fot-munn sykdom 

Barna kan gå i barnehagen når allmenntilstanden tillater det. 

Norovirusinfeksjon 

Smitterisikoen er størst mens man har symptomer med oppkast og diaré, og barn bør 

holdes hjemme i denne perioden. Man bør vente 48 timer etter opphør av diaré og 

oppkast før barnet sendes i barnehagen.  

Vannkopper 

Barna bør holde seg hjemme til alle deler av utslettet er tørket inn, det vil si til alle deler av 

vannkoppene er omdannet til skorper. 
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