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Förskolebarn med salmonellainfektion
Salmonellainfektion orsakas av tarmbakterien Salmonella. Den som smittas med 
salmonella får oftast diarré. Symtomen vid salmonellainfektion går som regel över 
på någon vecka och infektionen läker oftast ut av sig själv. Smittsamheten är som 
störst när barnet har diarré men smittämnet kan finnas kvar i tarmen ytterligare en 
tid. Den vanligaste smittvägen är via mat. Smitta kan ibland också överföras från 
person till person genom förorenade händer efter t ex toalettbesök. 
Salmonellabakterien kan liksom andra bakterier överleva på tvålar och fuktiga 
handdukar. 

Barn med salmonellainfektion förorsakad av S. Typhi eller S. Paratyphi får inte vara 
på förskola innan tre negativa fecesprover (högst ett prov per dag) lämnats. Barn 
med övriga salmonellainfektioner kan återgå till förskolan om de äter normalt och 
är stabilt symptomfria (ingen diarré eller kräkning på 48 timmar, normaliserad 
avföring) och om personalen kan övervaka att barnet har en god 
toalett/handhygien. Förskolepersonalen ska informeras, med föräldrarnas 
medgivande, av behandlande läkare alternativt av smittskyddsenheten för att 
säkerställa nedanstående rutiner. Om inte dessa rutiner kan följas bör barnet inte 
återgå till förskolan innan barnet lämnat en negativ kontrollodling. Kontrollodling 
krävs vanligtvis inte. Det är behandlande läkare som bedömer om prov för 
smittfrihet ska tas. 

För mer information: www.regionjh.se/smittskydd

Rekommendationer till förskolepersonal (gäller under en månad från att 
barnet blivit symtomfritt)

 Övervaka barnets handhygien, speciellt före måltid och efter toalettbesök

 Barnet ska inte hantera livsmedel som andra ska äta

Som alltid gäller följande hygienrutiner för förskoleverksamhet

 Använd pappershanddukar och flytande tvål för barn och personal

 Använd handskar vid hjälp med toalettbesök/blöjbyte. Använd handsprit 

efter det att handskarna tagits av

 Skötbordet ska ha pappersunderlägg. Torka skötbordet med 

rengöringsmedel och vatten och byt pappersunderlag efter blöjbyte

 Blöjorna läggs i soppåse som knyts ihop och kastas direkt

 Håll tvättställ, kranar, toalettsits och spolknopp rena

 Inga vattenlekar i gemensam badbalja

http://www.regionjh.se/smittskydd

