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Tips och råd för en friskare höst för dig och ditt barn  
Nu när barnen samlats på skolor och förskolor igen efter sommaren, kan virus och bakterier lättare 

spridas mellan individer. På webbplatsen 1177.se/Halland har man sammanstält tips och råd för hur 

du och ditt barn får en friskare höst, nedan hittar du några av dem.  

 

1177.se är en webbplats med kvalitetssäkrad och pålitlig information om vård och hälsa som drivs av 

Region Halland tillsammans med alla andra regioner och landsting i Sverige, helt utan vinstintressen.   

 

Undvik smitta i höst 

På 1177.se/Halland finns tips för hur du och ditt barn bäst kan undvika bakterier och smitta och vad 

man ska tänka på om man väl blivit smittad.  

 

Några tips som kan vara bra att tänka på är 

 tvätta händerna ofta 

 undvik direktkontakt vid förkylning 

 nys och hosta i armvecket 

 var utomhus dagligen. 

 

Här finns fler tips för att undvika smitta  

 

Ska mitt barn stanna hemma?  

Betyder höstblåsor att mitt barn måste stanna hemma? När kan mitt barn komma tillbaka till skolan 

efter en förkylning och hur smittar körtelfeber? På 1177.se/Halland finns råd om i vilka lägen det är 

bäst att låta barnet stanna hemma och när det är okej att komma tillbaka till förskola och skola. Där 

finns en smittguiden där du kan läsa om fler än 30 olika infektioner som förekommer hos barn. Hur de 

smittar, vad du själv kan göra åt dem och när det är dags att söka vård.  

 

Du kan bland annat läsa om 

 feber 

 halsfluss 

 magsjuka 

 influensa 

 svinkoppor 

 vattkoppor.   

 

Här hittar du hela smittguiden  

 

Huvudlöss 

Huvudlöss är något som ofta sprids mellan barn i skola och förskola. Huvudlöss smittar vanligen 

genom kontakt huvud till huvud. De flesta som får huvudlöss märker det genom att de får klåda i 

hårbotten men en del personer får ingen klåda alls. På 1177.se/Halland kan du läsa mer om hur du 

upptäcker om ditt barn har huvudlöss och hur du i så fall kan behandla det. Där finns också en bra 

guide för hur du luskammar ditt barn.  

 

Här kan du läsa mer om huvudlöss 

http://www.1177.se/Halland
http://www.1177.se/Halland
http://www.1177.se/Halland/Tema/Barn-och-foraldrar/Sjukdomar-och-besvar1/Sjukdomar-och-besvar-A-O/Infektioner-hos-barn---smittvagar-och-hur-man-kan-bryta-dem/
http://www.1177.se/Halland
http://www.1177.se/Halland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Infektioner-hos-barn--en-smittguide
http://www.1177.se/Halland
http://www.1177.se/Halland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Huvudloss/
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Tema Barn och föräldrar på 1177 Vårdguiden - råd och stöd kring ditt barns hälsa 

På 1177.se/Halland finns Tema Barn och föräldrar. Där hittar du som förälder råd och stöd kring allt 

som rör ditt barns hälsa och utveckling.  

 

Bland annat finns fakta och råd kring  

 sjukdomar och besvär hos barn – vad kan man göra själv och när ska man söka vård? 

 mat, sömn och praktiska råd – vardagen med barn kan väcka många frågor. 

 skador och olycksfall – hur förebygger man olyckor och vad ska man göra när olyckan är 

framme? 

 växa och utvecklas – lär dig mer om lek, samspel, kroppslig, mental och språklig utveckling 

hos barn 0-18 år. 

 barn och föräldrar i vården – om vanliga undersökningar och behandlingar samt barnets och 

föräldrarnas rättigheter i vården.  

 barnets tänder – svar på allt som rör barns tänder, från första mjölktand till sista gratis 

tandvårdsbesök.  

 

På Tema Barn och föräldrar finns också en barnavdelning med filmer du kan använda för att förbereda 

ditt barn inför olika besök till vården, personliga berättelser om livet med barn, tips och råd kring 

familjeliv och relationer och mycket mer.  

 

Här hittar du Tema Barn och föräldrar 

 

 

 

 
 

http://www.1177.se/Halland
http://www.1177.se/Halland/Tema/Barn-och-foraldrar/

