
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Silkeborg Kommune 
Dagplejen 
Søvej 1, 8600 Silkeborg 
Telefon: +4589701727 

 
Søvej 1  8600 Silkeborg 
Tlf.: 8970 1000 
www.silkeborgkommune.dk 

FAQ omkring de gængse sygdomme i Dagplejen: 
  
Ifølge sundhedsstyrelsen må barnet først komme tilbage i dagplejen, når det ikke længere 
smitter. Det skal være rask, spise og drikke normalt og kunne deltage i de aktiviteter, det 
plejer uden at kræve særlig pasning. Barnet skal kunne være ude og tage med på udflugt 
og fået sit normale humør tilbage igen.  
  
Det er særlig hårdt at være i dagpleje, når barnet lige har været syg. Lad derfor barnet 
blive hjemme i mindst 1 dag, efter det er feberfrit, og 1 dag uden diarré og opkastning.  
  
En dag hjemme efter overstået sygdom er med til, at barnet kan komme sig og forebygge 
ny sygdom umiddelbart efter.  
 
Oversigt over hvornår barnet må komme i dagpleje igen efter overstået sygdom:  
 
Opkastning/Diarré: Vi opfordrer til, at barnet har 1 dag hjemme, hvor afføring er 
normal og hvor der ikke har været opkast.  
 
Forkølelse: Barnet skal kunne deltage i aktiviteter uden særlig pasning. 
  
Influenza: Barnet skal kunne deltage i aktiviteter uden særlig pasning.  
  
Mellemørebetændelse/”Ondt i ørerne”: Børn med øreflåd må komme i dagpleje, hvis 
de i øvrigt er raske, og lægen mener, at der ikke er smitterisiko. Hvis det pludselig får 
øreflåd, bør barnet hentes og læge kontaktes. 
   
Skoldkopper: Barnet må komme i dagpleje, når skorperne er tørret ind da smittefaren 
her er overstået.  
 
Øjenbetændelse: Børn med svær øjenbetændelse må ikke komme i dagpleje.  
Hvis der er stærkt pusflåd, lysskyhed og i det hele taget påvirket almen tilstand.  
Barnet skal have været i behandling i mindst 2 døgn og der skal ikke længere være 
ovennævnte irritationer. Det må være i dagplejen, selvom behandlingen fortsætter i 
længere tid. 
  
Hånd/fod og mund syge: Barnet skal kunne deltage i aktiviteter uden særlig pasning. 
  
Børneorm: Børnene må komme i dagplejen, når det er i behandling.  
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Side 2 

Lus: Barnet må komme i dagpleje, når der er iværksat behandling. Dagplejeren kan ikke 
sende et barn hjem, hvis de opdager lus. Vi opfordrer dog til, at dagplejer ringer til 
forældre, så de kan nå at købe lusemidler.  
 
Børnesår: Barnet må komme i dagpleje igen når sårene er tørret ind og skorperne faldet 
af. Barnet skal være i behandling. 
  
Fnat: Barnet må komme i dagpleje efter iværksat behandling. 
  
Er du stadig i tvivl eller har du flere spørgsmål:  
  
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sygdom-og-
behandling/smitsommesygdomme/~/media/FC52A31AC07E484793B3EE2E5950A9A5.ashx 


