
Friskare förskolebarn,  
friskare Sverige  

–  experternas råd 



Förord 
 
Friskare förskolebarn, friskare Sverige – experternas råd är en bok som samlar 
in goda råd och tips från olika experter, i syfte att öka medvetenheten kring hur 
man förebygger och förhindrar infektionsspridning på förskolor, får friskare barn, 
minskar personalens sjukfrånvaro samt, på sikt, minskar kostnaderna kring vård 
av sjuka barn (VAB).

Boken är en del i projektet Smitta inte mitt barn och ges i första hand ut i digital-
form – som en E-bok. Läs mer om projekt Smitta inte mitt barn på sida 5.

E-boken är, till största delen, ett resultat från en ”Crowdsourcing” som hölls den 
26 november 2014, på Svenska Läkarsällskapet i Stockholm. Crowdsourcing är 
en workshopform och du kan läsa mer om den på sida 7.

Friskare förskolebarn, friskare Sverige – experternas råd kombinerar fakta 
med inspirerande tips och råd från olika experter. Experterna börjar du lära 
känna på sida 8.

Faktadelen som börjar på sida 11 beskriver, på ett enkelt sätt, nödvändig  
information om smittspridning. Från sida 19 diskuteras förskolan som en  
viktig arena för folkhälsa där du dessutom får ta del, på sida 25, av vad  
”Lagen” säger om detta.

Är du mest nyfiken på experternas råd så kan du, från sidan 29, läsa allas 
bidrag och ta del av olika råd, tips och förslag på aktiviteter som kan säkerställa 
att bara god hälsa ska smitta av sig på svenska förskolor.

På sida 59 hittar du råd från sex inbjudna experter som inte kunde komma 
men som ändå ville skicka sitt bidrag, då detta är ett så viktigt ämne.

En sammanfattning av gruppdiskussionerna hittar du från sida 73. 

Därefter finner du referenser och information om arbetsgruppen bakom detta 
projekt.

Vi hoppas att E-boken kommer att vara en inspirationskälla för dig – oavsett  
om du är förälder, förskolepersonal, politiker eller arbetar inom näringsliv,  
myndigheter, idrott eller media. Det är med gemensamma krafter som vi kan 
bidra till friskare förskolebarn och ett friskare Sverige.

Trevlig läsning!
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Projekt smitta inte mitt barn
 
Smitta inte mitt barn är ett projekt som sätter fingret på hälsoriskerna 
samt samhällskonsekvenserna av infektionsspridning på förskolor. 

Syftet med projektet är att omsätta lagar, regler, kunskaper och  
positiva erfarenheter till verklighet och säkerställa att bara god hälsa  
ska smitta av sig på svenska förskolor.

Smitta inte mitt barn startade hösten 2013 i Leksands kommun med 
projektet ”Friskare barn i Leksand”.

De positiva resultaten presenterades och diskuterades på ett seminarium 
följt av en debatt, under politikerveckan i Almedalen i juli 2014. 

Detta har väckt stort intresse bland  
politiker, vårdexperter, media och  
allmänhet.

Vi har nu tagit ytterligare ett steg och 
genomförde, den 26 november 2014,  
en ”Crowdsourcing” om ämnet.

Projektet Smitta inte mitt barn är ett initiativ av CCS 
Healthcare i samarbete med olika experter inom vården, 
skolan, kommuner och myndigheter. Crowdsourcingen och 
e-boken finansieras av CCS.
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Crowdsourcing
 

”Crowdsourcing” är en workshop-
form som används för att söka 
fram förslag till problemlösning 
från många olika parter; inte bara 
nödvändigtvis från personer som 
dagligen arbetar inom ett specifikt 
område. 

På svenska kallas det för grupp-in-
telligens och innebär att man 
drar nytta av deltagarnas spridda 
kunskaper och erfarenheter, för 
att få en helhetssyn på problemet 
samt ett brett förslag på alternati-
va lösningar. 

Workshopen genomförs enligt en specifik metod utifrån relevanta 
frågeställningar. 

Efter diskussionerna, individuellt och i grupparbeten fick man fram en 
rad konkreta förslag och handfasta råd som publiceras i denna e-bok.  

E-boken kan sedan användas som underlag till nya projekt och  
kampanjer. 
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Deltagarna
 
Deltagarna i Crowdsourcingen var representanter från förskolan, vården, 
näringslivet, hälsomyndigheter, försäkringskassan, idrotten samt  
politiker och föräldrar.

Till vänster: Jessica Melcher-Claesson, Marianne 
Bengtsson, Susanna Kallur, Otto Fevang, Angelica 
Ekholm, Sofie Arfridsson, Marianne Norelius, Jan 
Guméus (stående), Vibeke Bing, Olov Aspevahl, 
Christer Norrman, Mats Matsson.
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Personer som genom sitt ansvar kan bidra, på ett direkt eller indirekt 
sätt, till att öka medvetenheten kring hur man förebygger och förhindrar 
infektionsspridning på förskolor, får friskare barn, minskar personalens 
sjukfrånvaro samt minskar VAB-kostnader.

Till höger: Rickard Lans, Tuula Aula, Jannice  
Rockström, Stefan Wistrand, Ann-Marie Cylvén, 
Marie Engström, Anna Jenefjärd Sylvendal, Per 
Ivarsson, Anders Wallensten.
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Om smittspridning



Vad är en infektion?

Infektion betyder att kroppen utsätts för ett skadligt angrepp av mikro-
organismer som bakterier, virus eller svamp.1 

Mikroorganismer som angriper kroppen kallas även för smittämnen.1

Vanliga infektioner på förskolor.2

De flesta av sjukdomstillfällena under barnaåren är godartade och leder 
sällan till komplikationer eller bestående men. Infektionssjukdomar 
dominerar och utgör 70–80 procent av alla sjukdomstillfällen hos barn. 

Bland infektionssjukdomarna hos 
barn dominerar öroninflamma-
tioner, okomplicerade luftvägs- 
infektioner, såsom förkylningar 
med och utan hosta, samt mag- 
och tarminfektioner med diarré 
och kräkningar.

Omkring 90 procent av infek- 
tionerna orsakas av sådana virus, 
för vilka det inte finns någon 
effektivt botande medicin, utan 
infektionen får läka ut med hjälp 
av kroppens eget försvar. 

Mer sällan förekommer infektioner 
med kroniskt förlopp, såsom  

gulsot (hepatit) eller infektioner med allvarligt förlopp, till exempel 
hjärnhinneinflammation. 
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Smittkedjan

Smittspridning innebär en överföring av ett smittämne. Smittämnen kan 
spridas på olika sätt. Se figur nedan – Smittkedjan.  

För att en spridning ska kunna ske måste smittämnena finnas i miljön,  
i luften, på ytor eller att en person eller djur bär på dem. Den person  
som blir sjuk måste på något sätt få kontakt med smittämnet och den 
kontakten måste ha varit på ett sätt så att det kan leda till sjukdom.3
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Schematisk skiss över smittkedjan. 
Modfierad från S. Bloomfield et al 2007.

Avföring, kräkning, 
sår, hud, livsmedel, 
salivdroppar.

Via händer indirekt 
från ytor, livsmedel, 
disktrasor, rengöring, 
kläder, textil, luft osv.

Mun, näsa, ögon,
sår, skadad hud.

Alla är i risk, 
men en del 
är i högre risk.

Människor, djur, 
livsmedel eller vatten.

Smittkedjan

Smittkälla
Reservoar

Spridning

Inkörsport

Mottagare
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Smittspridning på förskolor 

På förskolor sker vanligtvis smittspridning genom direktkontakt mellan 
barnen; droppsmitta genom nysningar och hosta; kontaktsmitta via 
föremål som skötbord, näsdukar, leksaker, nappar, tandborstar, hand-
dukar och badbaljor; livsmedelsburen smitta samt blodsmitta.4

Direktkontakt via händerna anses vara den 
viktigaste orsaken för överföring av smitta 
på förskolor. Det yngre barnet stoppar ofta 
leksaker och andra föremål i munnen och 
är på grund av sin låga ålder och omoget 
immunförsvar extra utsatt för smittrisk.  
I en studie har man kunnat observera att 
ett barn som är yngre än 24 månader har 
hand-till-mun-kontakter cirka 80 gånger 
per timme.3

Toalettbesök och blöjbyten är den största 
risken för överföring av tarmsmitta. Dålig 
hygien på en förskola ger en optimal  
möjlighet till indirekt spridning av smitt- 
ämnen, då smittämnen från kroppsvätskor, 
hud och livsmedel kan föras vidare till 
personer, föremål och ytor.3

Faktorer som kan påverka risken för 
infektionsspridning på förskolor är: Barnets 
ålder; antal timmar barnet tillbringar på 
förskolan per vecka; barngruppernas  
storlek och struktur; lokalernas utformning; 

utevistelse; inomhusmiljö där ventilation, städning, sov- och lekytor 
spelar stor roll; hygienrutiner och utlandsresor.3
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Antibiotika och antibiotika- 
resistens

 
 
Vad är antibiotika?

Antibiotika är en grupp läkemedel som används för att behandla  
bakteriella infektioner.5 

Man kallar ofta antibiotika för penicillin. Men penicillin är bara en av flera 
olika grupper av antibiotika, även om det är den viktigaste och mest 
använda gruppen. De olika antibiotikagrupperna påverkar olika typer 
av bakterier och olika bakteriefunktioner. Därför är det viktigt att välja 
antibiotika som har effekt just på den bakterie som orsakar infektionen.6

Vad betyder antibiotikaresistens?

Antibiotikaresistens betyder att bakterier har utvecklat en motstånds- 
kraft – resistens – mot antibiotika.5 Det innebär att särskilda antibiotika 
inte längre kan döda bakterier eller hämma dess tillväxt.7

För att förhindra antibiotikaresistens bör antibiotika användas rationellt 
– bara när det behövs och på rätt sätt. Det preventiva arbetet med vård-
hygien och goda hygienrutiner i samhället går hand i hand med arbetet 
att bromsa resistensutvecklingen. Genom att minska smittspridning och 
infektioner minskar man även behovet av antibiotika. 5



Förskolebarn och antibiotika- 
resistens 2

Barngrupperna har blivit större med åren, vilket kan tala för en ökning av 
antalet infektioner. Förskolebarn har i allmänhet sex till åtta infektioner 
per år. Det är virus-orsakade luftvägsinfektioner som dominerar; vilket  
innebär att antibiotika inte har någon effekt på dem. 

Det är inte heller alltid som bakterieinfektioner behöver antibiotika- 
behandlas. Exempelvis kan öroninflammation läka ut utan antibiotika.

Om man behandlar en stor del av förskolebarnens infektioner med  
antibiotika finns det större risk för att motståndskraftiga bakterier  
utvecklas och sprids. Bakterier som är resistenta mot ett eller flera  
antibiotika är dock mycket vanligare i stora delar av världen jämfört  
med i Sverige. 

Det finns därför också en stor risk att man vid resor till andra länder 
smittas med resistenta bakterier.

För att vi även i framtiden ska kunna behålla den läkande effekten av 
antibiotika på svåra bakterieinfektioner måste konsumtionen av anti- 
biotika, främst hos barn, minska genom användning enbart när det 
behövs.
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Det som inte dödar, härdar  
– eller?
 
Ju yngre barnet är, desto fler infektioner drabbas det av. Att små  
barn har fler infektioner än större barn beror bland annat på att  
deras immunförsvar är omoget; det vill säga immunförsvaret har  
ännu inte arbetat upp ett försvar mot olika smittämnen. Man säger  
att barnet ”tränar upp” sitt immunförsvar genom dessa upprepade 
infektioner.2, 3, 6, 8, 9

Är det verkligen så positivt att små barn ska ”intensivträna” sitt  
immunförsvar? 

Problemet med smittspridning i förskolan är att förutom ”vardags- 
infektioner” såsom förkylning, kan barnen även utsättas för allvarligare 
tarm – och luftvägsinfektioner som kan behöva antibiotikabehandlas  
ex EHEC, streptokock och pneumokockinfektioner.

I Regeringsproposition 2005/06:50 står det tydligt att översjuklighet i 
infektioner bland barn som vistas i förskoleverksamhet bör förebyggas.9

Genom att minska antal infektioner bland barn, personal och anhöriga 
minskar man dessutom behovet av antibiotikabehandling. Ett viktigt 
steg för att förhindra uppkomsten av antibiotikaresistens.
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Förskolor – en viktig 
arena för folkhälsa 



Fler barn än någonsin  
i förskolan 

Det har aldrig tidigare gått så många barn i förskolan som nu. 

Närmare 490 000 barn är inskrivna på förskolorna enligt en rapport från 
Skolverket år 2013. 

Det innebär en ökning med 138 000 barn på tio år.10

Enligt SCB befolkningsstatistik finns det 584 662 barn i åldern 1–5  
i Sverige år 2014.11

Idag går 84 procent av alla 1–5-åringar i förskolan. I åldersgruppen 3–5 år 
är nästan 95 procent inskrivna i förskolan.10 

Det motsvarar ett totalt antal barn på 491 116 1–5 åringar; där 329 773 är 
småbarn i åldern 1–3 år.11

Barngrupperna är något större i kommunala förskolor som har i genom- 
snitt 17 barn per grupp. Fristående förskolor har i genomsnitt 16,1 barn 
per grupp.10

En stor arbetsplats10

Personaltätheten ligger i genomsnitt på 5,3 barn per personal. 

Det motsvarar cirka 92 453 personer som direkt arbetar med barn på 
förskolor. 

Räknar man in övriga anställda (arbetsledare, städ- och kökspersonal) 
så har man nästan 100 000 personer som kommer i kontakt med för-
skolebarn. 

Det kräver inga stora matematikkunskaper för att förstå att närmare en 
halv miljon människor, som tillbringar flera timmar om dagen på för-
skolor, betyder en stor smittkälla. Därför måste adekvata rutiner  
implementeras och uppföljas, så att man begränsar smittspridningen 
inom själva gruppen, samt till barnens – och personalens anhöriga.
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Tillfällig föräldrapenning för 
vård av barn (VAB) år 2013. 
 
Barn 0–11 år  

Under 2013 betalades det ut tillfällig föräldrapenning för vård av barn  
till drygt 747 000 personer med barn mellan 0–11 år. Totalt betalades det 
ut cirka 5,0 miljarder kronor, varav 60 procent gick till kvinnor och  
40 procent till män.12

Förskolebarn 1–5 år 

Tabell 1 nedan visar antal dagar samt antal mottagare av tillfällig  
föräldrapenning för vård av förskolebarn år 2013.13

Därmed betalades det ut cirka 3,28 miljarder kronor till drygt 488 000 
mottagare med förskolebarn, fördelade på 55 procent kvinnor och  
45 procent män.

Ålder Antal nettodagar   Antal mottagare  
  Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män

Samtliga 1–5 3 105 042 1 879 077 1 225 965 488 646 266 223 222 423

1 358 670 201 399 157 271 56 949 29 636 27 313

2 859 235 522 450 336 785 115 318 62 033 53 285

3 754 473 458 518 295 955 113 175 61 320 51 855

4 603 298 368 856 234 442 103 513 57 163 46 350

5 529 366 327 855 201 511 99 691 56 071 43 620



Barnens sjuknärvaro

Det finns en upplevelse om att, beroende på 
olika omständigheter, några föräldrar lämnar 
sina sjuka barn på förskolan. ”Alvedonbarn” är 
ett välbekant begrepp inom förskolevärlden 
och syftar på små barn som har fått en dos 
febernedsättande läkemedel på morgonen  
och skickats till förskola ändå. Senare på 
förmiddagen, när effekten börja avta, märker 
personalen att barnet inte mår bra. Föräldrarna 
är inte anträffbara förrän någon gång på efter-
middag då hämtningstid börjar närma sig.  
Detta innebär en smittorisk för de övriga  
barnen samt personalen och bidrar till en 
uppfattning om att VAB borde öka.

VAB:ar vi tillräckligt mycket?

Det är svårt att säga hur mycket VAB skulle öka om samtliga föräldrar 
som har ett sjukt barn och skulle kunna vara berättigade till tillfällig 
föräldrapenning också begärde ersättning. VAB-kostnaderna varierar 
beroende på en serie olika faktorer, i synnerhet säsongsbunden  
infektionsspridning. Andra faktorer som påverkar dessa kostnader är:

•  Många av de äldre barnen har yngre syskon. Eftersom en förälder 
redan är hemma med föräldrapenning så kan den föräldern ta hand 
om det sjuka äldre syskonet, utan att behöva VAB:a. 

• En del föräldrar är hemma med vårdnadsbidrag.

• Många föräldrar jobbar hemifrån när barnen är sjuka och håller  
barnen från förskolan ändå, men det syns inte i statistiken.

• Många mor- och farföräldrar tar hand om sjuka barn och även  
det kan inte alltid ses i statistiken.
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Personal- och anhörigas smitta

Förskolebarn har fler infektioner än ”hemmabarn”. Upp till 30 procent av 
förskolebarnens infektioner beror enligt Socialstyrelsen på att de vistas  
i en större barngrupp än vad familjen utgör. Det blir en slags trängsel- 
effekt när många barn vistas på en begränsad yta.2

Förkylning är en vanligt förekommande infektion hos förskolebarn.  
Under förkylningssäsongen oktober–april är det vanligt med två  
förkylningar per månad.2

Infektionerna sprids även till de vuxna, såväl inom barnomsorg som till 
anhöriga – föräldrar och mor-/farföräldrar. Exempelvis drabbas de vuxna 
som kommer i kontakt med förskolebarn av 3–5 förkylningar per år.2, 3

De ständigt återkommande snuvorna må vara medicinskt banala, men 
har en rad negativa konsekvenser. De bryter den viktiga kontinuiteten  
i relationen mellan barn och vuxen, vilket skadar anknytningen.14 

Till detta kommer personalens sjukskrivningar.14

Exempelvis kan man notera att i Stockholms stad har den totala sjuk-
frånvaron för förskolepersonalen ökat från 6,8 procent december 2012 
till 7,9 procent december 2013.15

Av statistiken som delats upp på olika befattningar framgår vidare att 
sjukfrånvaron för förskollärare ökat från 5,4 procent (helår 2012) till 6,8 
procent (helår 2013). Sjukfrånvaron för barnskötare har också ökat, från 
7,4 procent (helår 2012) till 8,1 procent (helår 2013).15

År 2010 var sjukfrånvaron för förskollärare, i genomsnitt i Sverige,  
7,9 procent för kvinnor och 4,6 procent för män.15 

Data för barnskötare saknas.
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Lagstiftning



Vad säger lagen?2 
 
Flera olika myndigheter ansvarar för tillsynen av smittskyddsåtgärder  
i förskolan. Lagarna som omfattar förskolans inom- och utomhusmiljö  
är många och ofta överlappande. 

Den 1 januari 2014 bildades en ny myndighet; Folkhälsomyndigheten 
som är en sammanslagning av Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälso-
institut och de delar av Socialstyrelsen som ansvarar för miljöhälsa och 
folkhälsorapportering.

Särskilt viktiga lagar är:

Smittskyddslagen – syftar till att förebygga 
och bryta smittspridning.

Miljöbalken – syftar till att skydda människors 
hälsa och miljö mot olägenheter oavsett  
om de orsakas av föroreningar eller annan  
påverkan.

Livsmedelslagen – ska förebygga och bryta 
livsmedelsburen smitta.

Skollagen – reglerar barnomsorg, skola och 
skolhälsovård, men inte hälsovård inom 
förskolan.

Tobakslagen – förbjuder bland annat rökning 
inom förskolan.

Plan- och bygglagen – reglerar fysisk planering och krav på byggnader.

Arbetsmiljölagen – reglerar arbetstagarnas arbetsmiljö.

Hälso- och sjukvårdslagen – reglerar skyldigheten att ge hälso- och 
sjukvård.
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Hygien i förskolan
– Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt  
– Socialstyrelsen 20098

Socialstyrelsen har under 2009 genomfört ett nationellt tillsynsprojekt  
om hygien i förskolan. Syftet med tillsynsprojektet var att skapa förut-
sättningar för att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna 
genom en ökad medvetenhet om egenkontrollkravet enligt miljöbalken. 
(SFS 1998:901)

Enligt miljöbalken har förskolorna krav på en 
fungerande egenkontroll. Det innebär att för-
skolan regelbundet ska kontrollera och  
dokumentera eventuella miljö- och hälsorisker.

Tillsynsprojektet har visat att det fanns stora 
brister i förskolornas arbete med egenkontroll 
enligt miljöbalken.

Resultat

Resultatet från projektet visar att det bland de 3 564 besökta förskolorna 
fanns 1 066 förskolor som inte alls kände till kravet på egenkontroll en-
ligt miljöbalken. På ännu fler av de besökta förskolorna, 1 667, hade man 
inte tagit del av förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares 
egenkontroll, och minst 2 044 besökta förskolor saknade också över- 
gripande skriftliga rutiner. Detta trots att egenkontrollen är ett lagstadgat 
krav sedan 1999.

Bland de 1 502 förskolor i projektet som hade en skriftlig egenkontroll 
fanns det de som inte informerade personalen (279 förskolor), eller bara 
en del av personalen (282 förskolor) om detta. För att egenkontrollens 
syfte och funktion ska uppfyllas krävs att den är införd och välkänd i 
verksamheten.

Endast 1 373 av de besökta förskolorna hade en fungerande egen- 
kontroll som uppfyllde lagstiftningens krav. 2 175 av de besökta  
förskolorna uppfyllde inte lagstiftningens krav.
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Experternas råd
från deltagare i Crowdsourcingen



”Utvärdera – vad gav det  
för resultat.”  
Anna Jenefjärd Sylvendahl
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Anna Jenefjärd  
Sylvendahl
Förskollärare/förskoleansvarig

Condorens Förskolor/Optimus

Viktigt område 

Samarbete.

Varför är det viktigt? 

Samarbete mellan förskola-hem-BVC (3) bör öka kunskapen kring när 
sjuka barn ska vara hemma. 

Konkreta råd & förslag

1. Utbilda pedagoger.

2. Utbilda föräldrar.

3. Utvärdera – vad gav det för resultat.
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”Smitta i förskola bör  
ingå i utbildningen av  
förskollärare .”
Ann-Marie Cylvén
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Ann-Marie Cylvén
Smittskyddsjuksköterska

Smittskydd, Norrbottens Läns  
Landsting

Viktigt område 

Hygienutbildning för blivande lärare/pedagoger. 

Varför är det viktigt? 

Att smittor lätt sprids i förskolegrupper är ett välkänt faktum. För att 
kunna minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar krävs 
kunskap och en medvetenhet. Ett led i detta bör vara att ämnet ”smitta i 
förskola” ingår i lärarutbildningen på universitetet. 

Konkreta råd & förslag

1. ”Smitta i förskola” bör ingå i utbildningen av förskollärare. 

2. På arbetsplatsen, använd temadagar/inspirationsdagar för att hålla 
kunskapen vid liv.

3.  Informera och kommunicera ämnet med föräldragruppen.
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”Implementera hälsofrämjande  
arbetssätt och åtgärder som  
ett moment i pedagogiska  
utbildningar. ”
Jannice Rockström
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Jannice Rockström
Gruppledare (s) BoU,

Socialdemokraterna

Viktigt område 

Hälsofrämjande synsätt.

Varför är det viktigt? 

Främja en god hälsa och hälsosamt synsätt för friskare barn. Ett ledar-
skap som främjar ett tillåtande klimat på arbetsplats kring VAB och 
sjukfrånvaro.

Konkreta råd & förslag

1.  Implementera hälsofrämjande arbetssätt och åtgärder som ett  
moment i pedagogiska utbildningar och ge inspirationsföreläsningar 
i ämnet som en del av kompetensutveckling.

2. Implementera hygienrutiner och sjukdomsrutiner för personal och 
föräldrar på förskolor och skolor.

3. Ekologisk mat i förskola och skola, 100% är det enda acceptabla 
målet.
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”Räkna på hälsa och 
ohälsa, hälsans ROI  
(return of investment).”
Jessica Melcher-Claesson
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Jessica Melcher- 
Claesson
Affärsutveckling

Euroaccident

Viktigt område 

Hälsofrämjande ledarskap.

Varför är det viktigt? 

Med ett hälsofrämjande ledarskap skapar företagen möjligheten att 
minska smittspridningen hos både barn och vuxna.

Konkreta råd & förslag

1. Räkna på hälsa och ohälsa, hälsans ROI (return of investment).

2. Utbilda företagen.

3. ”Lagstadga” regler kring utbildningen av pedagoger kring ämnet. 
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”Certifiera förskolor som  
arbetar enligt hygienisk  
standard.” 
Marianne Bengtsson
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Marianne  
Bengtsson
Hygiensjuksköterska

Smittskydd Västra Götaland

Viktigt område 

Målinriktat hygienarbete i förskolan.

Varför är det viktigt? 

Genom goda hygienrutiner i förskolan kan onödig smittspridning  
begränsas.

Förskolans hygienarbete bör engagera både pedagoger, barn och  
föräldrar.

Målet är en friskare förskola för alla barn.

Konkreta råd & förslag

1.   Folkhälsomyndigheten bör ta fram en nationell hygienisk standard 
för förskolan, ”Hygien i förskolan”.

2.   Utbilda förskolechefer, pedagoger och barn kontinuerligt.

3.   Anställ fler hygiensjuksköterskor.

4.   Certifiera förskolor som arbetar enligt en rekommenderad hygienisk 
standard.

5.   Arrangera årliga nationella hygienkampanjer, Hygienveckan.
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”Utbildning / samverkan  
med föräldragrupperna. ” 
Marianne Norelius
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Marianne Norelius
Hälsostrateg

Apoteket AB

Viktigt område 

Hygien!

Varför är det viktigt? 

Hygien/handtvätt är en viktig grundbult för att undvika onödig smitta. 
Våra växande barn förtjänar bara det bästa.

Konkreta råd & förslag

1. Tydliga riktlinjer för de som ansvarar för barn i omsorgen.

2. Utbildning av alla medarbetare.

3. Utbildning / samverkan med föräldragrupperna.
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Om alla som jobbar inom för-
skolan har kunskap om hygien 
och smittspridning så får vi 
förhoppningsvis friskare barn. 
Marie Engström
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Marie Engström
Förskollärare

Hästhagens förskola

Viktigt område 

Utbildning.

Varför är det viktigt? 

Om alla som jobbar inom förskolan har kunskap om hygien och smitt-
spridning så får vi förhoppningsvis friskare barn. 

Konkreta råd & förslag

1. Utbilda personal i förskolan. 

2. Samarbeta och informera föräldrar.

3. Som pedagog är man en förebild och ansvarar därmed också för 
rutiner kring hygien. 
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”Använd material som rengör 
effektivt. T ex microfibrer samt 
utbilda så att de används på  
rätt sätt.” 
Rickard Lans
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Rickard Lans
Utveckling innovation 

Sjukvård ISS, facility services

Viktigt område 

Rengöring.

Varför är det viktigt? 

Genom att ha en god rengöringsprocess minskar mängden smitt- 
ämnen på ytor där de kan spridas mellan personer. Rengöring omfattar 
även rengöring av händer, dvs tvätta händerna. 

Konkreta råd & förslag

1. Rengör ytor med rätt frekvens för handtag, toaletter, skötbord fyra 
gånger per dag.

2. Använd material som rengör effektivt. T ex microfibrer samt utbilda 
så att de används på rätt sätt. 

3. Mät den ”osynliga smutsen” där smittämnen är på en låg nivå med  
t ex ATP-mätning som ger en direkt återkoppling. 
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”Idag fattas grundutbildning  
i hälsa / hygien / smitta  
i lärarutbildning.” 
Sofie Arfridsson
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Sofie Arfridsson
Förskollärare

Göteborgs stad

Viktigt område 

Kunskap - utbildning.

Varför är det viktigt? 

Idag fattas grundutbildning i hälsa / hygien / smitta i lärarutbildning. 
Studenterna förväntas snappa upp detta under praktiken. Men det 
är inte heller säkert att pedagogerna på praktikplatsen besitter den 
kunskapen. Hygienrutiner blir då efter eget ”sunt förnuft”. Jag är tveksam 
över om detta räcker i en institution som förskolan ändå är. Kunskap – 
allmänna hygienrutiner – friskare barn. 

Konkreta råd & förslag

1. Låt omsorgen ta en större del av läroplanen för förskolan. 

2. Återinför en omsorgsdel i lärarutbildning där smitta – hygien – hälsa 
är en del. 

3. Utbildning av befintlig personal och chefer.
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”Respekt: håll dig  
hemma om du är sjuk.”
Susanna Kallur
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Susanna Kallur
Friidrottare

Viktigt område 

Kunskap och utbildning / respekt.

Varför är det viktigt? 

Vad är det som gör att vi håller oss friska? Ta reda på det. Utbilda  
personal/föräldrar/barn – alla som rör sig i förskolemiljön.  
Respekt: håll dig hemma om du är sjuk. Följ riktlinjer om hygien etc.  
Medmänsklighet. 

Konkreta råd & förslag

1. Kunskap och utbildning. Ta inte för givet att barn/lärare kan allt om 
god hygien .

2. Regler och riktlinjer kring när man får komma till förskolan. När man 
är hängig? När syskon är sjuk? 

3. Kulturen bland föräldrar. Respekt mot varandra.
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”Det är viktigt med god 
hygien för att minska 
spridningen.” 
Tuula Aula
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Tuula Aula
Förskolechef

Condorens Förskolor

Viktigt område 

Hygien.

Varför är det viktigt? 

Det är viktigt med god hygien för att minska spridningen. 

Konkreta råd & förslag

1. Utbildning.

2. Samarbete med BVC/skolor mm.

3. Resultat – vilka effekter har en god hygien. 
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”Förbered för att klara  
omställningen både  
kunskapsmässigt och  
psykologiskt.” 
Vibeke Bing
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Vibeke Bing
Folkhälsokonsult

BING Folkhälsokonsult 
(Föreningen för familjecentralers  
främjande).

Viktigt område 

Hälsosam förskola.

Varför är det viktigt? 

Måste ta hänsyn till hela småbarnsfamiljens vardag. Pusslet sätter fart 
när föräldraledigheten tar slut. Förbered för att klara omställningen  
både kunskapsmässigt och psykologiskt. Barnperspektivet* är nöd-
vändigt – dvs med andra vad är bäst för barnet.(*barnkonventionen). 
Se förskolan som en arbetsmiljö och utnyttja tiden när BVC och öppen 
förskola följer familjen. 

Konkreta råd & förslag

1. Förskoleförberedande ”kurs” för föräldrar i samarbete med BVC,  
öppen förskola, förskola (smittskydd). 

2. Förskolan som arbetsmiljö för barn och föräldrar inkl utomhus- 
vistelse, buller, stress ”certifiering”. 

3. Utomhuskläder till förskolepersonal/arbetskläder. 
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Personliga idéer  
från myndigheternas 
deltagare i  
Crowdsourcing 
– återspeglar ej någon policy eller myndigheternas åsikter. 
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Viktigt område 

Tvätta händerna.

Varför är det viktigt? 

Hindrar smittspridning.

Konkreta råd & förslag

1. Landsomfattande kampanj riktade mot barn och vuxna.

2. Inspirationsaktiviteter inom förskolorna för barn och vuxna.

3. Start i början av en hösttermin med final till jul, kanske en  
julkalender med hälsotema.  

Viktigt område 

Implementeringsmodell för infektionsförebyggande. 

Varför är det viktigt? 

Kunskap finns till stor del. Modeller för bred implementering saknas.

Konkreta råd & förslag

1. Definiera vilka åtgärder som är bevisat effektiva.

2. Gör en blankett som kan användas för självskattning.

3. Beskriv en implementeringsmodell och utarbeta ett material  
som förskolor kan använda. 

 



57

Viktigt område 

Förbättra praxis!

Varför är det viktigt? 

Kunskap finns. Måste ut i praktiken. Kampanjer. Infobroschyrer.  
Rutiner om handhygienen, utevistelse, sjukdomar…

Konkreta råd & förslag

1. Sammanfattande infobroschyr om Socialstyrelsens skrift  
“Smitta i förskola”.

2. Kampanjer i media.

3. Samarbete myndigheter, vårdcentraler, BVC och förskola.

Viktigt område 

Utbildning.

Varför är det viktigt? 

Kunskapen om hur smittor sprids, och hur man kan förhindra dem  
är nyckeln till att få ner sjuklighet på förskolor. Kunskap behövs hos 
både personal, föräldrar och barn.

Konkreta råd & förslag

1. Möjliggör utbildning för personal.

2. Uppmuntra utbildning av föräldrar.

3. Lär barn om hygien och smittan. 
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Experternas råd
från gäster som inte kunde delta i Crowdsourcingen
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”Använda sig av BVC-personal 
vid inskolning av barn i  
förskolan, för att informera  
om smitta och infektions- 
sjukdomar.” 
Ann Jansson

60



Ann Jansson
Verksamhetsutvecklare

Central barnhälsovård Västra  
Götaland, Gbg och Södra Bohuslän

Viktigt område 

Samverkan.

Varför är det viktigt? 

Samverkan mellan förskola och hälso-och sjukvård (VC/BVC) är viktigt  
för att öka förståelsen för barnets behov i förskolan och för att tillsam-
mans utgå från de riktlinjer som finns när det gäller att sjuka barn ska få 
vara hemma.

Konkreta råd & förslag

1.  Hälso- och sjukvården kan utbilda fsk-personal i smitta och smitt-
spridning, så att förskolans personal lättare kan stå för de riktlinjer 
som finns på förskolan.

2. Hälso-och sjukvård (BVC) och fsk kan tillsammans öka förståelsen 
hos föräldrar om varför det behövs riktlinjer när barnet är sjukt, 
förklara det utifrån barnets behov. Möta föräldrar tillsammans.

3. Använda sig av BVC-personal vid inskolning av barn i förskolan, för att 
informera om smitta och infektionssjukdomar.
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”Förbättrad handhygien kan 
minska sjukfrånvaro.” 
Hanna Sepp
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Hanna Sepp
Universitetslektor

Högskolan Kristianstad

Viktigt område 

Integrera handhygien i pedagogiken genom ett lustfyllt lärande.

Varför är det viktigt? 

Förbättrad handhygien kan minska sjukfrånvaro. 

Rutiner och kunskap hur man tvättar och torkar händerna saknas.

Barn (och kanske pedagoger) glömmer av att tvätta händerna och att 
torka dem.

Konkreta råd & förslag

1. Genom sång, ramsor och spel (app) kan barnen få en teoretisk grund 
om varför man ska tvätta händerna.   

2.  Genom att i praktisk handling visa barnen hur man tvättar och torkar 
händerna lär de sig hur man ska göra.

3.  Underlätta handhygien genom stödjande utrustning (dosering av 
tvål, placering av torkhanddukar mm)          
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”Återkommande  
föreläsningstillfällen.” 
Johan Kaarme
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Johan Kaarme
Verksamhetschef Barnmedicin 2; 
Barnläkare

Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Viktigt område 

Information genom föreläsningar.

Varför är det viktigt? 

Hälso-  och hygienfrågor på förskolorna är viktiga och inte alltid lätta 
att sätta sig in i. Genom återkommande föreläsningstillfällen i någon 
form möjliggörs såväl kontinuerlig uppdatering kring aktuella frågor 
(handtvätt, pågående smittor i samhället – svininfluensa, ebola…)  
och chans att diskutera och ställa frågor.   

Konkreta råd & förslag

1.  Förfrågan till barnläkare/barnsjuksköterskor/vårdhygienpersonal 
inom varje län en gång/termin med artikel via facktidskrift för  
spridning i landet/till frånvarande. 

2. Fråga om finansiering (i den mån detta inte kan tas på frivillig basis, 
som i  Uppsala 2013--14) bör lösas. Kommunal förfrågan till vården?
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”Förbättra insikten hos  
kommunalpolitiker och  
tjänstemän om vad kvalitet  
i förskolan betyder!” 
Magnus Kihlbom
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Magnus Kihlbom
Barnpsykiater, f.d. överläkare

Ericastiftelsen, Stockholm

Viktigt område 

Stress.

Varför är det viktigt? 

I förskolan stressas barn av bl a otillräcklig trygghet, buller, olämpliga 
lokaler. 

Forskning visar att stress medför oro och försämrad inlärning, och på 
längre sikt är skadlig för den psykosomatiska hälsan. 

Konkreta råd & förslag

1. Förbättra insikten hos kommunalpolitiker och tjänstemän om vad 
kvalitet i förskolan betyder!      

2. Bättre utbildning av personalen.             

3. Förbättra utemiljöerna.     
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”Eftersträva en god planering 
med flexibel tillrättaläggning 
och utnyttjning av den fysiska 
miljön i förskolan. ” 
Torgeir Alvestad
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Torgeir Alvestad
Programledare, Förskollärare 
programmet

Göteborgs universitet

Viktigt område 

Kropp och rörelse.

Varför är det viktigt? 

Genom arbete med kropp och rörelse kan förskolan bidra för att barn får 
en positiv självuppfattning genom en kroppslig förmåga. Förskolan skall 
ge barn möjlighet för att erövra goda erfarenheter med varierade rörelser 
och utmaningar. Detta kan bidra till barns utveckling och lärande av 
grovmotorik, finmotorik, rytm och motorisk kännslighet. 

Konkreta råd & förslag

1. Eftersträva en god planering med flexibel tillrättaläggning och  
utnyttjning av den fysiska miljön i förskolan. 

2. Arbeta för att kropps och rörelseskultur i förskolan speglar mång-
faldet i barns kulturella förankring, samt ta hänsyn till kulturella 
skillnader när det gäller relation till kropp. 

3. Inspirera till trygg och utmanande kroppslig lek och aktivitet för 
alla barn oberoende av kön, samt kroppsliga, psykiska och sociala 
förutsättningar. 
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”Tvätta händerna.” 
Åsa Melhus
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Åsa Melhus
Universitetslektor, överläkare

Uppsala universitet, Akademiska 
sjukhuset

Viktigt område 

Rena händer.

Varför är det viktigt? 

Våra händer är de viktigaste redskapen vi har, och vi använder dem över-
allt samt jämnt och ständigt. De är också våra värsta smittspridare.

Konkreta råd & förslag

1. Tvätta händerna.               

2. Tvätta händerna.     

3. Tvätta händerna. Detta är det bästa och billigaste råd man kan ge 
för att minska infektioner. Det gäller dock att veta när man ska tvätta 
händerna. Man bör t.ex. tvätta dem efter toalettbesök, efter att man 
snutit sig, före matlagning och måltider. Att tvätta sig jämnt och 
ständig är däremot inte bra. Händerna blir uttorkade och kan få sår. 
Vill man veta mer om handtvätt, och då speciellt på förskolor, kan 
man gå in på Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens hemsidor 
och söka sig vidare med sökordet ”förskola”.  Det skulle vara fantas-
tiskt om alla barn och personal på förskolor det närmaste året kunde 
delta i en handtvättskampanj. Den skulle inte ta många minuter 
i anspråk på varje förskola, men den skulle betyda många färre 
minuter i sjuksängen.
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Gruppdiskussioner 
– Sammanfattning
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Arbetssätt

Efter ett arbetspass där deltagarna individuellt svarade på fyra frågor, 
blev de slumpmässigt indelade i  fyra diskussionsgrupper. Hänsyn togs 
till att inte ha mer än en expert på något område i varje grupp.

Samtliga grupper arbetade med alla fyra frågor. 

Frågorna var:

1. Hur kan vi förhindra smittspridning på förskolor?

2. Hur får vi friskare barn på förskolor?

3. Hur kan vi minska personalens sjukfrånvaro på förskolor?

4. Hur minskar vi förskolerelaterade VAB-kostnader?

Det fanns många gemensamma nämnare i gruppdiskussionerna och 
svaren finns sammanställda på sidorna 75–78.

En bonusfråga var om handsprit verkligen är bra för barnen. 

Svaret är att handsprit i alla fall inte är farligt och att det finns andra, 
värre desinfektionsmedel, som inte är etanolbaserade, utan baserar sig 
på andra bakteriedödande ämnen.

• Barnen ska i största möjliga utsträckning tvätta händerna med tvål 
och vatten.

• Personalen på förskolan bör använda handsprit: till exempel när man 
byter blöjor – både händer och ytor bör rengöras med sprit.

• Handsprit bör användas i köket.

• Etanolbaserat är det bästa miljöalternativet. 

• Personal bör ha med sig handsprit på utflykter.
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Fråga 1: 

Hur kan vi förhindra  
smittspridning på förskolor?

• Arbeta med attityden att verk-
samheten till 80 procent handlar 
om omsorg och till 20 procent 
om pedagogik – inte tvärtom.

• Skapa och implementera goda 
regler och rutiner, enligt de olika  
rekommendationerna samt se 
till att de följs. 

• Förhindra sjuknärvaro – sjuka barn ska stanna hemma.

• Tydligt utkommunicerade regler och rutiner för hur länge barnen  
ska vara hemma vid sjukdom, såsom 24 timmars feberfrihet och  
48 timmar efter magsjuka.

• Personal måste få mandat att skicka hem sjuka barn/inte ta emot 
dem.

• Utbildning till förskolepersonal om smittspridning.

• Utbildning och information till föräldrar om smittspridning. 

• Föräldrainformation tillgänglig redan från BVC samt öppna förskolan.

• Förbättrad handhygien – lära barnen redan från början; både hemma 
och på förskolan.

• Handsprit-rutiner på förskolan – när, var och hur.

• Mindre barngrupper.

• Mycket utevistelse. 



Fråga 2: 

Hur får vi friskare barn på  
förskolor?

Kompletterande åtgärder i tillägg till Fråga 1:

• Förbättrad arbetsmiljö: förbättrade städrutiner; fungerande, effektiva 
och modernare ventilationssystem; minskat buller och mindre stress.

• Säkerställa att toaletterna är anpassade till barngrupperna: tillräck-
ligt med toalettstolar och handfat; tillgänglighet till vatten och tvål 
samt helst pappershanddukar.

• Säkerställa att en vuxen personal alltid är med vid handtvättning.

• Bra mat: ha ett säkert mathanteringsystem som förhindrar smitta; 
helst ekologisk mat för att reducera livsmedelsgifter.

• Bra sömn – hemma och på förskolan. Se till att vilorummen är  
ordentligt städade och väl ventilerade. Madrasserna bör vara  
namnmärkta, likaså kuddarna som bör tvättas oftare. Sängkläder  
ska vara rena och fräscha.

• Motion: säkerställa att de små liven får röra på sig så mycket som 
möjligt – helst med många utelekar.

• Arbetskläder för utevistelse för pedagoger. (Studie Alnarp). 
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Fråga 3: 

Hur kan vi minska personalens 
sjukfrånvaro på förskolor?

Kompletterande åtgärder i tillägg till Fråga 1 och 2:

• Det handlar inte bara om att minska sjukfrånvaro utan även minska 
sjuknärvaron och få personalen att bli friskare.

• Öka medvetenheten om att de anställda är ansvariga för sin egen 
hälsa.

• Hälsofrämjande ledarskap: förståelse för att personalen ska stanna 
hemma när de är sjuka. Inte komma till jobbet av plikttrogenhet.

• Karensfria dagar för vissa sjukdomsfall såsom vinterkräksjuka kan 
minska sjukfrånvaron.

• Tillräcklig med bemanning  
inklusive en etablerad och 
fungerande vikariepool som  
kan täcka för sjukdom.  

• Satsa på friskvård: friskvårds-
bidrag ska finnas och utnyttjas. 

• Motion, bra mat och god sömn. 

• Friskare barn ger friskare  
personal.



Fråga 4: 

Hur kan vi minska förskole- 
relaterade VAB-kostnader?
 
Självklart bidrar alla åtgärder från frågorna 1, 2 och 3 till att få friskare 
barn och förskolepersonal. Detta leder i sin tur till att även VAB- 
kostnaderna kan minska.

Däremot har alla gruppdiskussioner, både i stora gruppen och i de fyra 
smågrupperna, lett till en annorlunda frågeställning: ”Ska det verkligen 
vara ett mål att minska VAB:andet?”

Öka först, minska sedan

Utifrån Crowdsourcing-deltagarnas breda och omfattande kunskaper 
och erfarenheter – dock utan något officiellt undersökningsresultat  
– vågar man ändå påstå att VAB-dagarna kanske borde öka nu, för att 
kunna minska över tiden. 

Hälsofrämjande ledarskap

Ytterligare en viktig diskussion kring denna fråga, som dessutom går 
hand-i-hand med en möjlig VAB-ökning, är att arbetsgivarna, både 
inom privat och offentlig sektor, bör sträva efter ett hälsofrämjande och 
tillåtande ledarskap. Det ska finnas förståelse för att småbarnsföräldrar 
ska vara hemma med sjuka barn och att detta gagnar hela samhället. 
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Förslag på lösningsområden  
– aktiviteter
 
Utifrån de enskilda bidragen samt gruppdiskussionerna kan man direkt 
identifiera fem övergripande lösningsområden:

• VABAMERA* – en nationell kampanj för att öka medvetenheten om 
vikten av att hålla sjuka barn hemma och att kunna VAB:a utan att få 
problem på jobbet.

• Förbättrade handhygienrutiner på förskolor.

• En nationell handhygienkampanj inriktad mot förskolor/allmänheten

• Förbättrad Samverkan(Samarbete)mellan Myndigheter/ BVC/
Förskolan(Skolan)/Föräldrar.

• Utbildning kring infektionsspridning till förskolepersonal som en del 
i yrkesutbildningen samt till redan verksamma pedagoger/förskole-
personal.

 

 
*VABAMERA – kampanjnamn föreslaget av hälsokommunikationskonsult Rita Axelsson Florio.
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Bidrag från  
CCS Healthcare
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”Tillgänglighet: flera handfat, 
engångsartiklar, handtvål,  
hand- och ytdesinfektions-
produkter.” 
Angelica Ekholm
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Angelica Ekholm
Marknadschef

CCS Healthcare

Viktigt område 

Utbildning.

Varför är det viktigt? 

Att ha kunskap och förstå hur/varför hygien påverkar sjukdom och sjuk-
frånvaro, gör det enklare att förstå vikten av att följa rutiner och sköta 
hygien både på yta och händer. 

Konkreta råd & förslag

1. Utbildning: Utbildning på lärarhögskola i ämnet hygien. Det är enbart 
om man förstår som man kan ändra ett beteende. 

2. Städrutiner: Rengöring av ytor flera gånger per dag: t ex matbord som 
både används som pysselplats och för måltider. Samma sak gäller 
toaletter och skötbord som bör desinficeras regelbundet.

3. Tillgänglighet: flera handfat, engångsartiklar, handtvål, hand- och 
ytdesinfektionsprodukter.
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”Sätta gemensamma mål. ” 
Christer Plars
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Christer Plars
Affärsutveckling

CCS Healthcare

Viktigt område 

Samverkan.

Varför är det viktigt? 

Studier, kunskap och erfarenheter finns. Samverkan mellan kommun, 
landsting, myndigheter och näringslivet till ett gemensamt konkret mål 
skulle göra stor skillnad. 

Konkreta råd & förslag

1. En mötesarena där alla aktörer kan mötas.

2. Sätta gemensamma mål. 

3. Följa upp och kommunicera resultat och erfarenheter i media. 



”Lära upp barn tidigt och 
repetera regelbundet.” 
Otto Fevang
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Otto Fevang
Commercial Director

CCS Healthcare

Viktigt område 

God handhygien. 

Varför är det viktigt? 

Förhindra smittspridning.  

Reducera samhällets ekonomiska belastning.  

Friskare barn är gladare barn.  

 Konkreta råd & förslag

1. Utbildning av personal. 

2. Fokusera på att hålla sig frisk.  

3. Lära upp barn tidigt och repetera regelbundet.



”Handsprit tillgänglig för  
personal och barn vid  
lunch/toalett/entré.” 
Jan Guméus
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Jan Guméus
High Five Education

CCS Healthcare

Viktigt område 

Hygienrutiner – utbildning.

Varför är det viktigt? 

Rena händer – friska barn. 
Friska barn – ökad tid i den pedagogiska miljön. 
Bättre arbetsmiljö för de anställda förskolelärarna. 

Konkreta råd & förslag

1. En del /block i utbildningen för lärare /i rektorprogrammet som  
är inriktad på hygien. 

2. Handsprit tillgänglig för personal och barn vid lunch/toalett/entré.”

3. Utbildning för föräldrar inför varje terminsstart.



”Lära barn och ungdomar  
att tvätta händerna.” 
Stefan Wistrand
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Stefan Wistrand
High Five Education

CCS Healthcare

Viktigt område 

Tvätta händerna. 

Varför är det viktigt? 

De äldres kunskap om hur man tvättar händerna har förlorats. Lär/ut-
bilda/medvetandegör vikten av god handhygien och olika smittvägar. 

 Konkreta råd & förslag

1. Lära barn och ungdomar att tvätta händerna. 

2. Ta fram roliga filmer/webb om hur man är frisk.

3. Hitta role-models – The Fooo etc. 
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E-boken  
Friskare förskolebarn, friskare  
Sverige – experternas råd.

Arbetsgruppen.
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Om CCS Healthcare

CCS Healthcare är en av Nordens största tillverkare av hudvård, läke-
medel och hygienprodukter. Vår idé bygger på att skapa innovativa och 
hållbara produkter med hög kvalitet som hjälper människor i vardagen 
– både på arbetet och hemma. 

En förutsättning för vår framgång är att vi som företag tar ansvar för 
såväl miljö, produktinnehåll och våra medarbetare.

Boken ”Friskare förskolebarn, friskare Sverige – experternas råd”  
är en del i vårt hälsoprojekt Smitta inte mitt barn och ett exempel på vårt 
sociala engagemang i frågor som leder till ett friskare samhälle.

CCS Healthcare har ca 260 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. 
Huvudkontoret och fabriken ligger i Borlänge, där CCS startade för 30 år 
sedan.

CCS Healthcare 
Med en passion för hud och hälsa.

Om MerVärde Hälsokommunikation

MerVärde Hälsokommunikation använder kommunikativa verktyg för att 
skapa god hälsa. 

Våra lösningar bygger på lång erfarenhet, verksamhetsförståelse och 
omfattande kontaktnät. Vi driver projekt hos olika typer av organisation-
er, där vi erbjuder spetskompetens inom opinionsbildning, information, 
utbildning, hälsofrämjande ledarskap och marknadsföring inklusive 
reklam- och försäljningsaktiviteter. 

Oavsett mediakanal – webb, digital, print, TV, radio eller sociala medier 
– strävar vi alltid efter att skapa aktiviteter och kampanjer som leder till 
framgångsrika resultat.

MerVärde Hälsokommunikation 
Sprider god hälsa.
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