
 

 
 

      

 

 

 

 

 
 

Pressmeddelande 
Göteborg, 29 augusti 2018 

Tipsen som håller ditt barn friskt i höst 
- och förskolan som minskade sjukdagarna med 40 procent 
 
Förkylningar, feber och magsjuka - nu sprids smittorna när mer än en halv miljon barn 
kommer tillbaka till landets förskolor. Men hur gör man egentligen för att hålla sitt barn 
friskt under hösten? Hygien- och hälsobolaget Essity tipsar! 
 
Förskolebarn är sjuka ungefär 20-30 procent oftare än barn som vistas hemma. För att skapa 
friskare förskolor arrangeras en hygienvecka den 17-21 september där över 410 förskolor från 47 
olika kommuner deltar. Bakom hygienveckan står HYFS (Hygiensjuksköterska i Förskolan) som 
arbetar för att minska smittspridningen på förskolor i Västra Götaland. Essity deltar i hygienveckan 
genom sitt varumärke Tork. 
 

– Det absolut viktigaste för att hålla smittor borta är en noggrann handhygien och att rutiner 
kommer på plats, både på förskolan och hemma. Barn kan vara otåliga och det gäller att få 
dem att tvätta händerna tillräckligt länge för att de ska bli ordentligt rena. Minst lika viktigt 
är att de torkar händerna ordentligt. Man bör även tänka på att tvätta gosedjur, snuttefiltar 
och nappar ofta och lära barnen att hosta i armvecket, säger Helena Taghizadeh, 
produktchef för Tork på Essity. 

 

På Bakgårdens förskola i Göteborg har man lyckats få ner sjukfrånvaron med 40 procent sedan 
man gick med i HYFS för tio år sedan. 

 

– Under hösten kan det kännas som om alla möjliga åkommor härjar runt.Vi började följa 
HYFS direktiv om hur man minskar smittspridning på förskolan redan 2008 och såg direkt 
resultat. Barnen blev sjuka mindre ofta och även vi i personalen drabbades mer sällan av 
exempelvis magsjuka, säger Sofie Arfvidson, pedagog vid Bakgårdens förskola i Majorna i 
Göteborg, en av förskolorna som lyckats särskilt bra med att hålla sjuktalen nere. 

 

Idag har barnen på Bakgårdens förskola (ålder 1-3 år) en sjukfrånvaro på 15 dagar/år i genomsnitt, 
vilket kan jämföras med snittet i Göteborg som ligger på 19 dagar. 

 

– Vi har lagt stor energi på att förmedla kunskap om smittspridning och hur viktigt det är att 
tvätta händerna, till föräldrar, pedagoger och barn, så att alla har samma syn på hur vi ska 
minska spridningen av smittor. Ett tips vi ger är att tvätta barnets händer direkt när man 
kommer hem, då följer inte ovälkomna bakterier och virus med hem, avslutar Sofie 
Arfvidson.  

 

 



 

 
 

      

 

 

 

 

 
 

 

Fakta/vanliga smittor bland förskolebarn  

• Magsjuka (diarré och kräkningar) 
• Övre luftvägsinfektioner som förkylning, influensa, RS-virus 
• Höstblåsor 
• Streptokockinfektioner 
• Impetigo/svinkoppor 
• Ögoninfektion 
• Vattkoppor 
• Löss och springmask 

 
 

Tips för att hålla smittorna borta 

• Tvätta händerna ofta. Framför allt efter toalettbesök, före maten, efter utevistelse, när du 
snutit dig, när händerna är synligt smutsiga och efter djurkontakt. 

• Tvätta händerna när du går från förskolan, direkt när du kommer hem och direkt när du 
kommer till förskola/skola. 

• Tvätta händerna i minst 20 sekunder, använd flytande tvål och torka händerna riktigt torra 
med pappershanddukar. 

• Tvätta gosedjur och snuttefiltar ofta och ha gärna en uppsättning hemma och en på 
förskolan. 

• Lägg nappar oåtkomligt för barnen, så att de inte använder varandras. 
• Lär barnen att hosta och nysa i armvecket – inte i handen eller på varandra.  
• Låt barnen vistas utomhus dagligen. 
• Minska kontakten inomhus mellan grupper i förskolan under infektionsperioder.  

Källa: Essity/Tork 

 
För ytterligare information, kontakta:  
 
Sofia Hallberg, Communications Director, Essity region Nordic, +46 721 414 299, Sofia.hallberg@essity.com 

Marianne Bengtsson, Hygiensjuksköterska, Göteborg, 010-441 24 13, +46 703-04 60, 
marianne.l.bengtsson@vgregion.se 

 
Om Essity 
Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som utvecklar, tillverkar och säljer produkter och lösningar inom Personal Care (Baby Care, 
Feminine Care, Incontinence Products och Medical Solutions), Consumer Tissue och Professional Hygiene. Vår vision är att öka välbefinnande 
genom ledande lösningar inom hygien och hälsa. Försäljning sker i cirka 150 länder under många starka varumärken som de globalt ledande 
TENA och Tork samt andra varumärken som exempelvis Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity 
har omkring 48 000 medarbetare och nettoomsättningen 2016 var cirka 101 miljarder kronor (10,7 miljarder euro). Affärsverksamheten bygger 
på en hållbar affärsmodell där värdeskapande för människor och miljö sätts i centrum. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat 
på Nasdaq Stockholm. Essity ingick tidigare i SCA-koncernen. För mer information, besök www.essity.com. 

 

Om Tork® 

Varumärket Tork erbjuder professionella hygienprodukter och tjänster till kunder från restauranger, sjukvårdsinrättningar, kontor, skolor och 
industrier. Produktutbudet omfattar dispensrar samt tillhörande refillprodukter såsom pappershanddukar, toalettpapper, tvål, servetter och 
avtorkningspapper för industri och kök. Genom sin expertis inom hygien, funktionell design och hållbarhet har Tork blivit marknadsledande. 
Tork är ett globalt varumärke inom Essity och en engagerad partner till kunder i över 80 länder. För mer information om de senaste nyheterna 
om Tork och innovationerna, besök: www.tork.se.   
  

Om HYFS 

HYFS - Smittskydd Västra Götaland, startade 2006 och syftar till att i samarbete med förskolor i Västra Götaland på ett medvetet och 
pedagogiskt sätt skapa bättre hygienrutiner för att minska infektionsspridning och antibiotikaanvändning.  



 

 
 

      

 

 

 

 

 
 

Bakgrund till hygienveckan 
År 2009 arrangerade Rådet for Bedre Hygiejne i Danmark för första gången kampanjen Hygiejneugen. Syftet var att nå den breda 
allmänheten med budskapet att goda hygienvanor ger en bättre hälsa. Hygienveckan i Sverige är ett samarbete med Rådet for Bedre 
Hygiejne, Danmark, som har pågått sedan 2011. 
HYFS med samarbetspartners, har sedan dess uppmärksammat Hygienveckan med aktiviteter, temaföreläsningar och utbildningar varje år 
under vecka 38. Hygienveckan har varit ett ypperligt tillfälle att på ett nytt och spännande sätt nå ut med information och kunskap om goda 
hygienvanor till allmänheten. Mer information om Hygienveckan hittar ni på hemsidan http://www.hygiejneugen.dk/ 

 


