INFORMATION TILL FAMILJER OM INFEKTIONSFRÅGESTALLNINGAR.
NATIONELLA REKOMMENDATIONER FOR SOCIALT LIV
NÄR BARN BEHANDLAS FOR CANCER
Detta ska ses som generella regler. Undantag från regeln kommer att förekomma.
Behandlande läkare beslutar när individuella rekommendationer ska tillämpas.
Gäller ej för barn som genomgått benmärgstransplantation.
I. SKOLNÄRVARO
Barn med cancer får gå i skolan under pågående behandling, allmäntillståndet
avgör.
I.b. NÄRVARO I FÖRSKOLA
Barn med cancer får gå i förskolan under pågående behandling, allmäntillståndet avgör.
II. VISTELSE I SAMHÄLLET
Barn med cancer får vistas fritt i samhället underpågående behandling,
allmäntillståndet avgör.
III. VATTKOPPOR
Grundregel
Alla oklara förändringar i barnets allmäntillstånd, inkl odiagnostiserade utslag och
blåsor, ska alltid leda till kontakt med sjukvården. Man ska undvika att söka upp
någon som man vet har vätskande vattkoppor (samma klass eller nära kompisar).
Vid vattkoppsfall i familjen kontaktar föräldrarna sjukhuset för individuell
bedömning.
Barn som har immunitet mot vattkoppor.
Om barnet har immunitet mot vattkoppor rekommenderas inga restriktioner för
socialt liv.
Barn som saknar immunitet mot vattkoppor.
Om barnet saknar serologisk immunitet mot vattkoppor vid diagnos ska skola och
förskola informeras om att de ska kontakta familjen om barnet kan ha varit utsatt
för vattkoppssmitta. Föräldrarna kontaktar i sin tur sjukhuset för individuell
bedömning. Denna regel gäller upp till sex månader efter avslutad behandling.
IV. BAD
Barn med cancer får bada i badkar, badhus, sjö och hav, allmäntillståndet avgör. När barnet har en central
infart, PEG eller dylikt ska lokala rutiner följas.
V. SOL
Strålbehandlad hud ska, på grund av ökad risk för brännskada, skyddas från direkt solljus under ett år efter
avslutad behandling.
Under behandling med läkemedlet Methotrexate/Emthexate samt en vecka efter bör huden skyddas mot direkt
solljus.
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Gäller för de flesta barn och ungdomar som behandlas för blod och/eller tumörsjukdomar. För
de som genomgått benmärgs/stamcellstransplantation gäller särskilda regler.

Vid avvikelse från detta ska informationen som givits till familjen dokumenteras i
journalen!
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