
 

 

Datum: 2023-02-03 

Västra Götalandsregionen 

Smittskydd Västra Götaland 

 

Till vårdnadshavare 

Diarré och eller kräkningar hos barn som går på 

förskolan 

 

Magsjuka med diarré och kräkningar är vanligt bland förskolebarn. Smittan sprids 

ofta lätt och kan innebära att människor som varit i nära kontakt med varandra blir 

sjuka. Magsjuka kan komma snabbt och går oftast över inom ett par dagar. Virus 

är den vanligaste orsaken till magsjuka bland förskolebarn. Virusinfektioner är 

mycket smittsamma, och drabbar ofta flera personer i omgivningen inom en kort 

tidsperiod. Infektioner med calicivirus kallas ibland ”vinterkräksjuka”, trots att 

man kan bli sjuk under hela året. Andra orsaker till diarré är bakterier eller 

tarmparasiter. 

 

Smittvägar och smittspridning 

Smitta kan ske genom att vara nära sjuka personer eller att smittämnen från 

avföring och kräkningar kommer in i munnen via ex. händer, handdukar, leksaker, 

handtag och andra föremål. Händer är en vanlig orsak till att smitta sprids. Man 

kan även smittas av mat och dryck som hanterats på ett felaktigt sätt. För 

magsjuka som beror på virus tar det oftast 1–3 dagar från att man blir smittad tills 

att man blir sjuk. Vid andra orsaker kan det ta längre tid. 

 

Ska barnet stanna hemma?  

Ja. Barn med diarré eller kräkningar ska inte vistas på förskolan. Barnet kan 

återgå till förskolan när det ätit normalt och inte kräkts eller haft diarré på minst 

48 timmar/ 2 dygn. I magsjuketider kan smittspridningen på förskolan begränsas 

genom att även syskon till sjuka barn stannar hemma. 

 

Hygienråd 

Man kan begränsa smittspridning genom dessa åtgärder: 



   

 

   
 

• Tvätta händerna med tvål och vatten efter toalettbesök, efter blöjbyte och före 

måltid. 

• Hantera inte livsmedel om du är sjuk. 

• Fäll ner toalettlocket innan spolning. 

• Lägg eventuella blöjor i plastpåse, knyt ihop och kasta direkt. 

• Håll tvättställ, kranar, toalettsits och spolknopp rena. 

• Undvik att dela handduk i familjen, handduk byts dagligen. 

• Tvätta snuttefilt, gosedjur. 

• Koka barnets nappar och byt eller koka tandborstar, när barnet blivit friskt. 

 

Diarré efter utlandsvistelse  

Vid diarré eller andra besvär från magen efter utlandsresa kontakta sjukvården för 

eventuell provtagning. 

 

För ytterligare information om magsjuka, läs mer på 1177 Vårdguiden. 

https://www.1177.se/vastra-gotaland/sjukdomar--besvar/mage-och-tarm/magsjuka-och-krakningar/magsjuka--diarre-och-krakningar/

