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                   MRSA hos barn i förskolan 
 

Vid positivt provsvar om MRSA- bärarskap hos förskolebarn ska provtagande läkare 

handlägga patienten enligt rutin ”MRSA- handläggning i primärvården”, men bör även 

kontakta Smittskyddsenheten i länet för information om riktlinjer för barn med MRSA på 

förskola.  

Fråga barnets vårdnadshavare om vilken förskola barnet vistas på. 

Förskolan är en riskmiljö där det vistas många personer på en begränsad yta och där bristande 

följsamhet till hygienrutiner har stor betydelse för risken för smittspridning.  

 
Generellt kan följande rekommenderas när det gäller vistelse i förskolan 

Barn som är MRSA-bärare utan pågående infektion och som inte har någon individberoende 

riskfaktor kan vistas i förskola. 

 

Vid följande tillstånd ska barnet inte vara i förskolan: 

• klinisk (symtomgivande) infektion med MRSA 

• hudlesioner som vätskande eller svårläkta sår, eksem, bölder, impetigo (svinkoppor) 

eller paronyki (infektioner i nagelband eller nagelbädd) oavsett om MRSA påvisats i 

aktuell hudlesion eller ej. 

• Vid bärarskap i näsa och/eller svalg bör barnet vara hemma vid hosta och snuva. 

 

När det gäller luftvägssymtom orsakade av infektion, allergi eller överkänslighet samt när 

barnet behandlas med antibiotika för annan infektion än MRSA är det rimligt att barnets 

allmäntillstånd får avgöra om vistelse på förskolan är lämplig. 

 
Ersättning till vårdnadshavare 

När ett barn stängs av från förskola pga. smittrisk finns det i dag ingen ersättning motsvarande 

smittbärarpenning hos vuxna. Förälder kan dock få tillfällig föräldrapenning om barnet har 

fått en smittsam sjukdom eller på annat sätt är smittförande eller misstänks sprida smitta (4 

kap. 10 § i lagen om allmän försäkring AFL, prop. 1978/79:168 s. 57).  

Med smitta menas förutom de allmänfarliga sjukdomarna som anges i smittskyddslagen 

(2004:168) mer allvarliga barnsjukdomar som medför risk att en sjukdom sprids. Ersättning 

kan alltså betalas ut även när ett barn misstänks sprida smitta och därför inte får vistas inom 

den ordinarie barnomsorgen. 

Denna ersättning betalas ut enligt ovan under max 120 dagar per år. Vid långvarig 

avstängning av barn med allmänfarlig sjukdom måste ersättningsfrågan lösas på något annat 

sätt. Mer information om tillfällig föräldrapenning finns på Försäkringskassans webbplats, 

www.forsakringskassan.se. 

 

 
 

      
 


