
Råd angående tolkning av retningslinjene ved sykdom i barnehagen 

Barnehageveilederen sier følgende om barn og ansatte med luftveissymptomer: 
«Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke 
møte i barnehagen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn». 
 
Dette betyr at dersom barna eller ansatte i barnehagen i løpet av dagen får rennende 
nese, hoste, sår hals, feber eller andre tegn til sykdom må de sendes hjem og bli 
hjemme til de her helt friske pluss ett døgn. Dersom symptomene oppstår hjemme 
kan de ikke møte i barnehagen før de har vært symptomfrie i et døgn. 
 
Et unntak som veilederen nevner gjelder barn som har ofte rennende nese uten 
andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna 
kan komme i barnehagen såfremt barnet ikke har feber og ellers er friskt. Snuen vil 
da typisk være en klar, rennende væske som kun er til stede ved 
temperaturendringer eller gråt, ikke tykk, farget snue som renner kontinuerlig eller 
nyoppstått snue relatert til en luftveisinfeksjon. Et annet unntak er dersom 
symptomene sikkert skyldes allergi. 

 
Barn og voksne med langvarige symptomer som tørrhoste eller lignende lette plager, 
men som ellers er tilbake i sin «normaltilstand» etter sykdom, kan komme tilbake til 
barnehagen etter en individuell vurdering hos fastlegen. Dette gjelder både ved 
positiv og negativ koronatest, og alltid senest etter 21 dager fra sykdomsstart. 
Fastlegens vurdering baserer seg på vedkommende sin sannsynlighet for å være 
smitteførende. 
 
Retningslinjene om å være hjemme til symptomfrihet + et døgn gjelder også selv om 
vedkommende (eller et familiemedlem) blir testet for covid-19 og får en negativ test. 
Det er naturligvis uheldig med smittespredning av også andre typer 
luftveisinfeksjoner til kollegaer og barn, og det kan føre til at flere risikerer et 
langvarig fravær og evt. må bli testet for korona. I tillegg er ikke en test 100% 
pålitelig, sensitiviteten er avhengig av blant annet når i sykdomsforløpet testen tas og 
hvordan testen utføres. 
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