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Så vårdar du ditt 
sjuka barn, 0–5 år

Broschyrens främsta syfte är att underlätta  
kommunikationen mellan BVC-personal eller annan 
vårdpersonal och föräldrar som önskar kortfattad  

information i kombination med bildstöd.
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Innehållet återspeglar samtalsämnen som kan ingå i ett vanligt  
besök på BVC. Produktbilder och illustrationer som ingår  

i broschyren ska vara ett samtalsstöd och minska  
risken för missförstånd.
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Så smittar sjukdomar
Barn är ofta sjuka. 8–10 förkylningar per år är vanligt.

Virus (vanligast)
Till exempel förkylning,  
magsjuka.

Antibiotika hjälper inte•	
Smittar•	  via dropp och kontakt

Bakterier
Till	exempel	öroninflammation,	 
halsfluss.

Antibiotika kan behövas•	
Smittar •	 via dropp och kontakt

Droppsmitta

Kontaktsmitta

För att undvika smitta
Tvätta händerna•	
Om ditt barn är nyfött,  •	
undvik förkylda och  
sjuka personer
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Feber
Feber = 38 grader eller mer

Vanligt, oftast ofarligt, immunförsvaret jobbar•	
Mät temperaturen med en febertermometer•	

Du kan dygnet  
runt ringa 1177  

och få sjukvårds- 
rådgivning av en  

sjuksköterska

Små barn, 0–1 år,  
ändtermometer

Barn över 1 år,  
örontermometer

Vad kan du göra hemma?
Ge mycket vätska och använd  
tunna kläder.

Vatten/ 
ersättning

Amma

Tunna  
kläder

Paracetamol, om barnet är påverkat 
av feber, 38 grader eller mer.

Det	finns	många	lika	bra	
produkter som hjälper när  
ditt barn är påverkat av feber. 
Alvedon är bara ett exempel. 
Fråga personalen på  
ditt apotek.

4 5



Sök sjukvård samma dag 0–3 månader?
Sök sjukvård
omgående!

Om barnet är  
under 3 månader:

Över 38 grader•	

Om barnet är 3–6 månader:
Över 39 grader•	
Trött/orkeslös, orkar inte  •	
leka trots att barnet fått  
feber nedsättande  
(till exempel Alvedon) 
Vill inte amma/äta•	

Alla barn med feber oavsett ålder:
Trött/orkeslös, orkar inte leka, trots  •	
att barnet fått feber nedsättande 
 (till exempel Alvedon) 
Över 38 grader i mer än 4 dagar•	
Feber över 41 grader •	
Feberkramper första gången•	
Mycket ont någonstans eller  •	
gråter otröstligt
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Förkylning
Hosta•	
Snuva•	
Ont i halsen•	
Ibland feber•	

Nyfödda barn andas  
bara med näsan

Slem sitter ofta högt upp,  
inte i lungorna därför blir det  
jobbigt att andas och äta

Vad kan du göra hemma?
Näsdroppar•	
Högläge•	
Vätska•	

Näsdroppar

Vätska

Högläge

Det	finns	många	lika	bra	
produkter som hjälper vid 
förkylning. Fråga personalen 
på ditt apotek.
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Sök sjukvård samma dag Du kan dygnet  
runt ringa 1177  

och få sjukvårds- 
rådgivning av en  

sjuksköterska
Om barnet:

Har mage- och bröstindragningar•	
Har snabb andning•	
Är trött och inte orkar leka•	
Har svårt att amma/dricka  •	
trots näsdroppar

Mage- och  
bröstindragningar

Ring 1177 eller sök vård 

Om barnet:
Har hosta i mer än 1 månad•	
Har feber och förkylning i mer  •	
än 4 dagar
Har ett pipande ljud  •	
vid andning
Har ont i öronen, vill hållas  •	
upprätt och gråter när det  
ligger ner, tar sig för örat
Är orkeslöst•	

Orkeslös
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Kräkningar och diarré
Smittar lätt!

Smittar upp till 2 dagar efter  •	
sista kräkningen/diarrén

Vad kan du göra hemma?
Ge mycket vätska, lite och ofta•	
Amma eller ge bröstmjölksersättning•	
Komplettera eventuellt med •	
vätskeersättning

Mycket vätska, 
lite och ofta

Tvätta händerna 
och använd 
hushållspapper

Blanda med vatten. 
Ge med tesked eller spruta till exempel:  
1	sked	var	5:e	minut.	Det	finns	andra	lika	 
bra vätskeersättningar på apoteket.  
Prata med personalen så får du råd.
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Sök sjukvård samma dag Du kan dygnet  
runt ringa 1177  

och få sjukvårds- 
rådgivning av en  

sjuksköterska
Om barnet:

Är trött och inte orkar leka•	
Kissar lite/sällan•	
Vägrar amma eller ta  •	
emot dryck/vätske - 
ersättning
Har hög feber•	
Har blodig och lös  •	
avföring eller väldigt  
ont i magen

Kissar  
lite/sällan

Ring 1177 eller sök vård 

Om barnet:
Inte blir bättre inom 24 timmar•	
Har diarré mer än 2 veckor•	
Nyligen har varit utomlands•	

Hög feber
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Här kan du söka sjukvård
Om barnet är 0–6 månader  
Kontakta en barn- och ungdoms medicinsk mottagning (BUMM).  
Om tillståndet är akut samt kvällar, nätter och helger, åk till  
en barnakut.

Om barnet är äldre än 6 månader 
Kontakta en vårdcentral. Om tillståndet är akut samt kvällar,  
nätter och helger, åk till en närakut eller en barnakut.

Om du är osäker på var du ska söka sjukvård 
Ring 1177 och prata med en sjuksköterska som kan ge dig  
råd om var du ska söka vård utifrån hur ditt barn mår.  
1177 har öppet dygnet runt.

Vid fara för liv ring alltid 112!
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Anteckningar
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Sjukvårdsrådgivning  
på telefon

Du kan dygnet runt ringa 1177 för att få sjukvårdsrådgivning  
av en sjuksköterska

Engelska: Call 1177, lines are open 24/7.

Arabiska:

Somaliska: Wac telefoonka 08-123 130 90 maalmaha shaqada 8–17.

    Persiska: 

Ryska:	звоните	по	номеру	08-123	130	18	в	рабочие	дни	с	8.00	до	17.00

Tigrinja: ትግርኛ፡- ናብ ቁጽሪ ቴሌፎን 08-123 130 19 ደዉሉ - ኣብ መዓልታት-ስራሕ፡ ሰዓት 8-17

Vid fara för liv ring alltid 112!

 Mer information om hur du vårdar ditt sjuka barn 
och	var	du	kan	söka	vård	finns	på	1177.se.

Ring gärna BVC och fråga om råd, men: inga sjuka barn på BVC.

Andra	barn	kan	bli	smittade	och	här	finns	oftast	ingen	läkare.	 
BVC tar inte prover och skriver inte ut medicin.
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