
ningar från andra källor än människor. Vid andra 
aktiviteter kan det finnas behov av högre luftomsätt-
ning. Koldioxidhalter överstigande 1000 parts per 
million (ppm) i ett rum bör ses som en indikation på 
att ventilationen inte är tillfredsställande.

Handhygien
Det är viktigt att lära ut en god handhygien för barn 
och elever i syfte att förebygga ohälsa. Händerna bör 
tvättas före måltid, efter toalettbesök, när händerna är 
smutsiga samt efter snytning av näsan.

Genom att barn/elever/personal använder flytande 
tvål och engångshanddukar kan smittspridningen 
minska avsevärt. Tvål i fast form bör undvikas och 
frottéhanddukar bör inte heller användas. Om frotté-
handdukar används bör handdukarna vara personliga 
och upphängda väl åtskilda från varandra. Frottéhand-
dukar bör tvättas regelbundet, vanligtvis minst en gång 
per vecka.

Lär barn och elever att hosta och nysa i armbågsvecket.

Blöjbytesplats
Vid blöjbyte bör engångsunderlägg användas ovanpå 
bädden som bör vara plastklädd. Engångsunderlägget  
ska bytas mellan varje barn. Personalen bör använda 
engångshandskar vid byte av ”bajsblöja” och tvätta 
händerna efter varje blöjbyte. Använd gärna handsprit. 
Blöjbytesplatsen bör desinficeras (spritas) mellan byten. 
Kasserade blöjor bör läggas i en pedalhink som förvaras 
avskilt från barnen.

 

hygien och smittskydd 
på förskolor och skolor

Det handlar om

Du som driver verksamhet inom förskola och skola är 
ansvarig för att det finns rutiner i din egenkontroll för 
att upprätthålla ett bra hygien- och smittskyddsarbete. 
Här får du information, tips och råd som kan hjälpa 
dig i dessa frågor. Informationsbladet tar inte upp 
livsmedelsburen smitta.

Utbildning av personal och föräldrar
Det är viktigt att all personal har grundläggande kun-
skap i ämnet hygien/smittskydd och ges möjlighet till 
återkommande utbildning. Detta i syfte att personalen 
ska kunna hantera situationer som kan uppstå samt ge 
föräldrar bra information och vägledning.

Städning av lokaler
Det bör finnas rutiner för daglig städning, vecko-
städning, storstädning samt för tvättning. Det bör även 
finnas rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas vid ett 
sjukdomsutbrott på förskolan eller skolan. 

Rengöring av toaletter
Toaletter ska rengöras vid behov, minst en gång per dag 
rekommenderas. Det är viktigt att toaletter utformas 
och underhålls, så att barn och elever kan tänka sig att 
använda dem. Det finns indikationer på att barn och 
elever undviker toalettbesök och i stället håller sig hela 
dagen.

Ventilation 
För att upprätthålla en god hygien i en lokal måste 
hänsyn tas till antalet personer som vistas i lokalen, 
användningssättet, vistelsens längd, vädringsmöjligheter 
och rutiner för vädring. Socialstyrelsen anger att 
uteluftsflödet i skolor och lokaler för barnomsorg 
bör vara ca 7 l/s per person vid stillasittande syssel-
sättning. Ett tillägg på minst 0,35 l/s per kvadratmeter 
golvarea bör göras så att hänsyn också tas till förore-
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Leksaker
Lämpligt kan vara att använda förmiddagsleksaker och 
eftermiddagsleksaker. Det är bra att låta leksaker ”vila” 
och torka för att förebygga smittspridning.  Översyn 
av leksaker bör ske regelbundet. Textilleksaker bör vara 
tvättbara i 60o C.  Hårda leksaker bör tåla avtorkning 
eller diskning.
 

Madrasser
Barn bör ha tillgång till egen madrass, filt och kudde. 
Madrasskydd, filtar och örngott bör tvättas regelbundet,   
vanligen minst en gång per vecka. Madrasser, filtar och 
kuddar bör förvaras åtskilda i fackförsedda skåp.

Muggar
Om barnen har egna muggar bör muggarna förvaras 
åtskilda för att förhindra smittspridning.

Sandlåda
Rutiner bör finnas för att kunna upprätthålla en god 
hygien i sandlådor. Det är viktigt att sanden byts vid 
behov samt att åtgärder vidtas om det finns problem 
med katter. Om möjligt täck gärna över sandlådan när 
den inte används.

Vattenlek
Vid vattenlek bör vattenspridare användas istället för 
plaskbad/barnpooler för att motverka att tarmsmittor/
infektioner sprids. 

Djur 
På grund av risk för EHEC-smitta bör man undvika 
att låta barn under fem år besöka djurutrymmen med 
idisslare (kor, kalvar, får, getter). De aktuella E.coli-
bakterierna kan förekomma i avföringen hos dessa djur. 
EHEC-infektion hos människa kan ge blodiga diarréer 
och i vissa fall njurpåverkan. Om ändå besök görs 
bör åtgärder vidtas för att minska smittrisken mellan 
djur och människa. Förebyggande åtgärder kan vara 
noggrann handtvätt efter kontakt med djur.

Blodsmitta
Allt blod bör hanteras som om det vore smittat. 
Använd engångshandskar och sprita händerna efteråt. 
Ytor bör rengöras med ett effektivt desinfektionsmedel. 
Material som kommit i kontakt med blod bör hanteras 
oåtkomligt för barnen. I normalfallet kan ihopknuten 
soppåse kastas till de vanliga soporna (restavfallet). Vid 
känd eller kliniskt misstänkt sjukdom (skyddsklass 
3 och 4, HIV och gulsot) blir avfallet klassat som 
smittförande och ska då hanteras som farligt avfall.

 

 

Legionella
Även om barn inte tillhör riskgruppen för att insjukna 
i legionärssjuka, som framförallt ger lunginflammation,  
är det ändå bra att ta fram rutiner för att förhindra 
sjukdomsfall. Smittrisken av legionellabakterier är 
störst från duschar, handduschar och liknande där 
det finns risk för bildning av vattenaerosol (dimma). 
Viktigt är att se över sina vattenledningar så att det inte 
förekommer stillastående vatten. Efter längre lov bör 
ledningar spolas igenom. För att förhindra tillväxt av 
legionellabakterier ska varmvattentemperaturen vara 
lägst 60°C i varmvattenberedare eller dylikt. 

Tips 
Låt barnen vara ute mycket för att skapa förutsättningar 
för en god hälsa. Miljönämnden rekommenderar att 
barn vistas utomhus minst 1-2 timmar per dag.

Då du snyter ett barn använd en näsduk till varje enskilt 
barn. Personalen bör sprita händerna efteråt.

Tips vid utbrott av smitta:
■ Tvätta händerna oftare än normalt.
■ Personalen bör använda handsprit.
■ Undvik tvärgrupper, håll varje avdelning för sig 
   (både barn och personal).
■ Tvätta leksaker och örngott. 
■ Städa av golv och ytor dagligen. 
■ Tänk på att vädra regelbundet.
■ Låt barnen vara ute så mycket som möjligt.

Ytterligare tips vid utbrott av magsjuka:
■ Städa bl.a. av toaletter och golvytor oftare än   
   normalt. 
■ Servera mat som värmebehandlats och undvik att    
   servera kall mat t.ex. sallader och kallskuret.
■ Det kan även vara lämpligt att undvika pedagogisk      
   frukost vid dessa tillfällen och istället låta personal    
   göra smörgåsar till barnen. 

Förskolor kan kontakta BVC-sköterskor för vägledning 
vid utbrott medan skolor kan kontakta skolsköterskan 
vid skolhälsan.

För mer information
”Smitta i förskolan -kunskapsöversikt”,
www.socialstyrelsen.se

Smittskydd Skåne, www.skane.se/smittskydd

Kontakta gärna miljökontoret om du har frågor. 
e-post: miljokontoret@helsingborg.se
tel: 042-10 77 50 fax: 042-10 50 44
Carl Krooks gata 10, 251 89 Helsingborg
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