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Bakteriel halsbetændelse og skarlagensfeber 

Om smitte 
Smitter fra barnet er smittet og til 2 døgn efter opstartet behandling med penicillin. 
 
Symptomer 
Inkubationstid: 1-3 døgn. 
Symptomerne er feber, synkesmerter, belægninger pa mandlerne og påvirket 
almentilstand. Der er hævede og omme lymfeknuder opadtil pa siden af halsen. 
Ved bakteriel halsbetændelse er der almindeligvis kraftigere symptomer 
end ved virushalsbetændelse. 
Når skarlagensfeber begynder som halsbetændelse, fremkommer udslættet et 
par dage efter halsbetændelsen. Udslættet begynder pa maven og breder sig 
derefter over hele kroppen, af og til også til hals, arme og ben. Ansigtet kan 
vare blussende og tungen rod. 
Udslættet viser sig som knappenålsstore røde pletter, der oftest sidder så tæt, 
at huden far et ensartet skarlagensrødt udseende. Huden virker ru. Uden behandling 
bleger udslættet af i løbet af 1 uge. 1-2 uger efter udslættet er begyndt, 
kan huden skalle af på hænder og fødder. 
Man kan ikke få skarlagensfeber mere end en gang, men samme bakterie kan 
senere give infektion uden udslæt, fx halsbetændelse. 
 
Behandling 
Halsbetændelse og skarlagensfeber behandles med penicillin. 
 
Komme i institution 
Barnet kan komme i institution 2 dage efter opstartet af behandling med penicillin, 
såfremt barnet er symptomfrit. 

 

 
 



 
 
 
 
Bylder  
Om smitte 
Smitter fra bylden begynder at væske, og indtil bylden er tørret 
ind. Bylder er en lokaliseret betændelse i hud, oftest forårsaget af stafylokokker. 
 
Symptomer 
Inkubationstid: Få dage. 
På et afgrænset område er der ømhed, rødme, hævelse og senere pusansamling. 
Ved større bylder kan der være utilpashed eller feber. 
 
Behandling 
Bylder kræver normalt lægebehandling. 
 
Komme i institution 
Når bylderne er tørret ind. 
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Børnesår  
Meget smitsomme sår, der skyldes bakterier (primært stafylokokker eller streptokokker). 
Om smitte 
Smitte overføres med væske fra såret via hænder eller genstande. Smitte kan 
komme fra raske, der barer bakterien i næsen. 
 
Smitteperiode: Så længe sårene væsker, og så længe der er skorper. 
 
Symptomer 
Inkubationstid: Få dage. 
Sårene begynder oftest som en lille rød plet, der hurtigt udvikler sig til et 
væskende sår, der dækkes af gullige skorper. 
Sårene kan sidde overalt på huden, men er hyppigst omkring næse og mund. 
 
Behandling 
Børnesår kræver normalt lægebehandling. 
 
Komme i institution 
Børnene må ikke komme i institution, før sårene er tørret ind, og skorperne er faldet af. Selv om der er 
iværksat behandling, kan sårene stadig smitte. 
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Børneorm  
Små orm, der lever i tarmen. Ormene bevæger sig uden for tarmen og lægger 
æg ved endetarmsåbningen. 
Om smitte 
æggene er meget modstandsdygtige og kan overleve i sengetøj og støv i et par 
uger. Smitte sker ved, at børnene får æg i munden ved at sutte på fingre efter 
at have kløet sig ved endetarmsåbningen. 
 
Symptomer 
Inkubationstid: 2-6 uger. 
Det eneste symptom er kløe ved endetarmsåbningen, evt. hos piger ved 
skridtet, mest udtalt om natten. Ormene kan let ses pa afføringen og efter 
sengetid på huden omkring endetarmsåbningen. De er ca. 1 cm lange, hvide 
og sytrådslignende. 
 
Behandling 
Lægen kan ordinere medicin mod børneorm. Hele husstanden bør behandles 
samtidigt. Samtidigt med behandlingen bør sengetøj og undertøj vaskes ved 
min. 60° C. Hænder og kortklippede negle bor vaskes grundigt, neglene med 
neglebørste. 
 
Komme i institution 
Må komme i institution når de er startet i behandling 

                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Diarré og opkastning  
Om smitte 
Smitte overføres med afføring og opkast via hænder, genstande eller fødevarer. 
Den væsentligste smitteoverførsel i institutioner sker fra personer, der er i 
inkubationsperioden, har diare i familien, aktuelt er syge, eller er kommet for 
hurtigt tilbage igen i institution. 
 
Symptomer 
Inkubationstid: Oftest et par dage. 
De hyppigste symptomer på maveinfektioner er opkastning, diarre, mavesmerter 
og evt. feber. Mavesmerterne er ofte turevise. Symptomerne kan variere 
afhængigt af årsagen. Det er ofte umuligt at afgøre årsagen alene på baggrund 
af symptomerne. 
 
Behandling 
Det er vigtigt, at barnet drikker rigeligt for at undgå væsketab, som er særlig 
udtalt, hvis der også er opkastning eller feber.  
 
Komme i institution 
Når der er gået 48 timer efter sidste opkast/tynd afføring og afføringen er normal.  

                                  
                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fnat  
En kløende hudlidelse, der skyldes en mide. 
Om smitte 
Smitten sker ved tæt og direkte kontakt blandt nære familiemedlemmer. 
Smitte uden for husstanden er sjælden. Da små børn ofte er 
meget ‘i hænder’, kan der dog i sjældne tilfælde ske smitte i børneinstitutioner. 
Smitteperiode: Smitter kort efter smittetidspunktet, og til behandling er 
iværksat. 
Symptomer 
Inkubationstid: Kløe udvikles hos ikke tidligere smittede efter 4 uger og hos 
tidligere smittede efter få dage. 
Fnat viser sig ved kløe, der opstår 3-6 uger efter smitte. Kløen er mest udtalt 
om natten. Det klør over det meste af kroppen. Børn under 1 år er også angrebet 
i ansigt og hårbund. 
Selv ved udtalt kløe er der ofte kun fa kradsemærker og knopper på huden. 
Det kan være vanskeligt at stille diagnosen især hos personer med høj personlig 
hygiejne. 
 
Behandling 
Ved kløe og mistanke om fnat skal lægen kontaktes med henblik på diagnose 
og behandling. 
Når der er konstateret fnat, bør der gives behandling til alle i husstanden og 
til personer, der har ligget i samme seng som den smittede. Det er vigtigt, at 
alle behandles samtidigt, da andre familiemedlemmer kan være smittet, selv 
om de endnu ikke har fået symptomer. Håndklader og sengetøj vaskes ved 
min. 60° C i forbindelse med behandlingen. Efter behandling er der ikke 
længere smitterisiko, men kløen kan alligevel bestå i nogen tid. 

Om forholdsregler ved sygdomstilfælde 
Der er ikke grund til at behandle andre børn eller personale i institutionen. 
Men man bør være opmærksom på kløe og udslæt hos børnene i 3-6 uger 
efter sidste tilfælde. 
 
Komme i institution 
Barnet må komme når behandling er iværksat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Forkølelse og virushalsbetændelse  
En sygdomsgruppe, der kan skyldes mange forskellige virus, som særligt angriber 
slimhinderne i svælg og luftveje. Disse sygdomme er hyppigt forekommende, 
specielt hos mindre børn. 
 
Om smitte 
Smitte overføres med luftvejssekret via hænder eller genstande eller ved dråber, 
der hostes eller nyses ud i luften. 
Smitteperiode: Fra døgnet for symptomerne sætter ind til ca. 5 døgn efter 
udbrud. 
 
Symptomer 
Inkubationstid: 1-7 dage afhængigt af det sygdomsfremkaldende virus. 
De mest almindelige symptomer er snue, hæshed, hoste, ondt i halsen og 
synkesmerter, alt efter hvor infektionen sidder. Ofte er børn trætte, irritable, 
mister appetitten og trækker vejret gennem munden på grund af tilstopning 
af næsen. Mindre børn kaster undertiden op. Da små børn ofte får feber ved 
almindelig forkølelse, kan sygdommen minde om influenza. 
Ved stærk forkølelse kan der være temperaturforhøjelse, kraftig snue 
med pusflad eller kraftig hoste, der hindrer børnenes almindelige aktivitet. 
Hævelse af slimhinden i struben kan hos mindre børn give falsk strubehoste,  
som viser sig ved gøende hoste og besværet vejrtrækning. 
Nogle virus angriber specielt de nedre luftveje og giver bronkitis eller lungebetændelse. 
 
Behandling 
Sygdommene kan ikke behandles, men man kan søge at lindre symptomerne. 

Komme i institution 
Når barnet er rask. 

                                                    

 
 
 
 
 
 



Forkølelsessår  
Om smitte 
Smitte overføres med væske fra blærerne, typisk via hænderne. Den hyppigste 
smitteoverførsel sker fra raske smittebærere, der udskiller virus i spyttet. 
Smitteperiode: Smitter fra dannelse af blærer og til blærerne er tørret ind. 
 
Symptomer 
Inkubationstid: 2-12 dage. 
Oftest begynder sygdommen med rødme, prikken og kløe af huden på det 
sted, hvor blærerne senere kommer frem. Efter et par dage opstår 1-2 mm 
store væskefyldte, tætsiddende blærer, hyppigt omkring munden. Blærerne 
brister hurtigt og bliver til sår. Efter 1 uges tid tørrer udbruddet ind. 
Ved det første udbrud kan der være utilpashed, hævede lymfeknuder og 
undertiden temperaturforhøjelse. Mundslimhinden kan også være angrebet. 
 
Behandling 
Forløbet kan afkortes med virusdræbende midler. Når der er dannet blærer, 
kan man bruge en udtørrende zinkpasta. 

Komme i institution 
Et barn med forkølelsessår må gerne komme i institution. En undtagelse 
er, hvis der er kommet infektion i forkølelsessåret. 

 

 

 

 

Hånd-, fod- og mundsygdom 
Om smitte 
Smitten spredes via hænder eller genstande forurenet med luftvejssekret, afføring 
eller med væske fra blærerne. Smitten spredes som kontakt eller dråbesmitte. 
Ofte sker smitten fra raske smittebærere. 
 
Symptomer 
Inkubationstid: 5 dage for mundhulelæsioner og 7 dage for hudelementerne. 
Sygdommen kan begynde med utilpashed og let feber, men ofte er udslættet 
første tegn på sygdom. I munden og specielt på hænder og fødder opstår små 
røde pletter, der udvikler sig til væskefyldte blærer. Oftest er sygdommen 
overstået efter 1 uges tid. 
 
Behandling 
Der er ingen behandling for sygdommen. 
 
Komme i institution 
Barnet må komme 5 dage efter opstående blærer i mund og 7 dage efter opstående blærer på hud. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Influenza 
En luftvejssygdom med feber og påvirket almentilstand.  
Influenza forekommer næsten udelukkende i vintermånederne.  
 
Om smitte 
Smitte overføres med luftvejssekret via hænder eller genstande eller ved dråber, 
der hostes eller nyses ud i luften. Sygdommen er meget smitsom fra dagen 
inden sygdomsudbrud til 3-4 dage senere. 
 
Symptomer 
Inkubationstid:1-4 dage. 
Oftest begynder symptomerne meget hurtigt. Der er høj feber, hovedpine, 
muskelsmerter og almen svækkelse, ofte ledsaget af snue, hals- og synkesmerter 
samt hoste. Hos små børn kan forkølelse medføre symptomer, der ligner 
influenza. 

Behandling 
Oftest ingen behov for medicinsk behandling for sygdommen. 
 
Komme i institution 
Når barnet er rask og har været feberfri i 24 timer. 

 

 
 
 
Kyssesyge 
Om smitte 
Smitten sker ved tæt og direkte kontakt med spyt, fx ved kys. Ved almindelig 
social omgang er sygdommen kun meget lidt smitsom. De fleste får sygdommen 
allerede i barnealderen uden at få symptomer. Symptomer på sygdommen 
ses oftest hos unge. 95 % af voksne har haft sygdommen, som efterlader 
livsvarig immunitet. 
Smitteperiode: Virus kan findes i spyt fra udbrud af sygdommen og i nogle 
tilfælde i op til 1 år. 
 
Symptomer 
Inkubationstid: 4-7 uger. 
Sygdommen begynder ofte med influenzalignende symptomer med træthed, 
appetitløshed og hovedpine. Herefter opstår halsbetændelse med udtalt hævelse og belægninger af 
mandlerne, som kan gøre det vanskeligt at synke.                                                                       
Vejrtrækningen kan være besværet. Der kan opstå hævelse og ømhed af lymfeknuderne, specielt på 
halsen, men også andre steder på kroppen. Der er feber, som kan vare i et par uger.  
 
Behandling 
Der er ingen behandling for sygdommen. 
 
Komme i institution 
Barnet kan komme i institution, når dets almene tilstand tillader dette. 

 

 
 
 
 
 



Lus 
Om smitte 
Hovedlus lever på mennesker helt nede ved hovedbunden i både rent og snavset 
hår. Lus kan hverken hoppe eller flyve og spredes derfor næsten udelukkende 
ved direkte kontakt mellem mennesker. Hovedlus kan leve op til 48 timer, hvis de 
kommer væk fra hovedbunden. Man kan ikke blive smittet med luseæg. 
Smitteperiode: Fra smittetidspunktet til der ikke er levende lus i håret længere. 

Symptomer 
Inkubationstid: Når lus har bevæget sig fra et hoved til et andet, har man fået 
lus. Lusene lægger æg, der udvikler sig til nye lus. æg til æg-cyklus varer ca. 
3 uger. 
Smitte med hovedlus giver kløe i hovedbunden, men der kan gå flere uger, fra 
en person har fået lus, til det begynder at klø.  
Lusene lægger deres æg på hårene helt nede ved hårbunden. Æggene er knap 1 
mm store, hvidgule og fastklæbede til håret. æggene kan ligne skæl, men kan 
i modsætning til skæl ikke trækkes af hårene med fingrene. Æg, som sidder 
mere end 1 cm fra hårbunden, er døde eller udklækkede æg.  
 
Behandling 
Behandling består af kæmning og brug af lægemiddelgodkendt luseshampoo 
og efterfølgende kæmning. Gentag kæmningen hver anden dag i en periode pa 14 dage. 
Kamme, børster, huer og lignende skal lægges i sulfovand eller vaskes i vaskemaskine, lægges i fryseren 
eller isoleres i 48 timer. 
Forældrene har ansvar for forebyggelse og behandling af lus. 
Lusemidler bør ikke benyttes af børn under 2 år uden lægens anvisning. 
 
Komme i institution 
Barnet må komme i institution, når behandlingen er iværksat.  
                                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lussingesyge  
Om smitte 
Smitten spredes med luftsvejssekret og overføres enten via dråber, der hostes 
eller nyses ud eller ved kontakt med sekretet via hænder eller forurenede genstande. 
Udslættet smitter ikke. 
Smitteperiode: 5-10 dage (ca. 1 uge) efter smitte, og indtil udslættet er brudt 
ud. Dvs. at smitte kan ske, før der er sygdomstegn. 

Symptomer 
Inkubationstid: 13-18 dage (ca. 2 uger). 
Sygdommen kan begynde med milde influenzalignende symptomer, men 
ofte viser sygdommen sig først ved rødme af kinderne efterfulgt af udslæt, 
specielt på arme og ben. Udslættet på krop, arme og ben ligner kniplinger. 
Udslættet består et par dage, men kan komme frem igen de følgende uger, 
især når barnet har været fysisk aktiv og er blevet varm. Der kan vare let 
temperaturforhøjelse, men sygdommen kan forløbe helt uden udslæt eller andre 
symptomer 
 
Behandling 
Der er ingen behandling for sygdommen.  
 
Komme i institutionen 
Når barnet er rask. 

 

 
 
Mellemørebetændelse med øreflåd  
Om smitte 
Mellemørebetændelse smitter ikke i sig selv mellem mennesker. Ofte er det 
smitte med en forkølelsessygdom, der øger risikoen for mellemørebetændelse 
hos børn, som har tendens til dette. øreflåd indeholder oftest bakterier, der 
ikke kan forårsage sygdom hos andre børn. Derfor smitter øreflåd almindeligvis 
ikke. Kun i få tilfalde indeholder øreflåddet bakterier, der kan fremkalde 
sygdom hos andre. 

Symptomer 
Mellemørebetændelse kan give udtalte smerter i ørerne, og små børn tager sig 
ofte til ørerne. Undertiden er der kun almene symptomer, og børnene er irritable, 
appetitløse, har let feber, gråd og evt. mavesmerter, opkastning eller diarre. 
Det første symptom kan være øreflåd på grund af, at trommehinden er bristet. 

Behandling 
Lægen tager stilling til, om der skal iværksættes behandling. 

Komme i institution 
Børn med øreflåd må komme i institution, hvis de i øvrigt virker raske, og 
hvis lægen mener, at der ikke er smitterisiko. 
Hvis et barn i institution pludseligt får øreflåd, skal barnet hentes hjem og læge kontaktes. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Skoldkopper 
En børnesygdom, der skyldes virus og viser sig ved blæredannelse på huden. 
Helvedesild skyldes også skoldkoppevirus. 
Om smitte 
Smitte overføres med luftvejssekret eller væske fra blærerne (gælder også helvedesild) 
via hænder eller genstande eller ved dråber, der hostes eller nyses 
ud i luften. Sygdommen er meget smitsom. De tørre sårskorper smitter ikke. 
Smitteperiode: Smitter fra 7 dage efter udsættelse, eller 3 døgn før udslættets 
frembrud. Smitter til 5 dage efter udslættets frembrud, eller indtil der ikke er 
fremkommet nye blærer i 2 dage, og blærerne er tørret ind. 
 
Symptomer 
Inkubationstid: 2-3 uger. 
Sygdommen kan begynde med utilpashed og let feber, men udslættet er ofte 
det første sygdomstegn. Det begynder på kroppen eller i hårbunden og breder 
sig derefter til ansigt og i mindre grad til arme og ben. Først opstår røde 
pletter, og i disse dannes små, vandklare blærer, der brister eller tørrer ind 
og danner sårskorper. I løbet af de første 4-5 dage fremkommer nye blærer, 
og sygdommen plejer at være overstået efter 1 uge, men skorperne kan være 
længe om at falde af. Der er ofte ret udtalt kløe, og kradsning kan give infektion 
i sårene. 
 
Behandling 
Der gives normalt ingen behandling for sygdommen. Imod kløe kan anvendes 
Zinksalve, som kan købes i håndkøb. 
 
Komme i institution 
Når alle skorperne er tørret ind, er smittefaren overstået. 

                                                  
 
 
 
 



 
Tredagesfeber  
Rammer især børn i alderen 0-3 år og skyldes infektion med et virus. Næsten 
alle børn bliver smittet inden 3-års-alderen. 
 
Om smitte 
Efter at vare blevet smittet, udskiller man i perioder virus i spyt resten af livet. 
Smitte overføres med spyt via hænder eller genstande. De fleste børn smittes af 
forældre eller ældre søskende. Der ses sjældent større udbrud af tredagesfeber 
i institutioner. 
 
Symptomer 
Inkubationstid: 1-2 uger. 
Sygdommen begynder pludselig med feber, der holder sig på ca. 39° C i 2-4 
dage. Barnet er som regel ret upåvirket. Samtidig med at temperaturen falder, 
fremkommer udslættet, som starter på kroppen. Udslættet består af små, 
blegrøde pletter, som kan brede sig til hoved og hals, men er mest udtalt på 
kroppen. Udslættet svinder i løbet af 1-2 dage. I mange tilfælde fremkommer 
der ikke udslæt, og så diagnosticeres sygdommen ikke som tredagesfeber. 
Feberkramper er en forholdsvis hyppig komplikation. 
 
Behandling 
Der er ingen behandling for sygdommen, og der er ikke behov for forebyggende 
foranstaltninger. 
 
Komme i institution 
Når barnet er rask og har været feberfri i 24 timer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Øjenbetændelse  
Om smitte 
Smitten overføres ved berøring og via genstande som håndklader og legetøj. 
Der kan også ske smitte gennem luften med hoste eller nys. 
 
Symptomer 
øjenbetændelse dækker over både milde og svære medicinske tilstande. 
Den milde form for øjenbetændelse, der specielt opstår hos forkølede børn. 
Den ses med let rødme, tåreflåd og lidt blakket pusdannelse i øjenkrogen (‘gule klatter’), mest udtalt 
eftersøvn.  
Børn med denne form for øjenbetændelse må gerne komme i institution. 
Svære tilstande 
I svære tilfælde kan der vare tale om en sværere form for øjenbetændelse, 
der enten kan være forårsaget af visse virus eller af bakterier. I disse tilfælde 
driver øjet med pus, og der er rødme og hævelse, både i det hvide af øjnene 
og på det indvendige af øjenlågene. Barnet oplever tørhedsfornemmelse, svie 
og branden i øjet, og undertiden lysskyhed og tåreflåd. Almentilstanden kan 
være påvirket. 
Denne form for øjenbetændelse er meget smitsom, og barnet må ikke komme 
i institution. Tilstanden kræver lægebehandling. 
 
Komme i institution 
Børn med svær øjenbetændelse må ikke komme i institutionen: 
• hvis der er øjenbetændelse med stærkt pusflad 
• hvis der er øjenbetændelse og tydelig lysskyhed 
• hvis der er øjenbetændelse og påvirket almentilstand. 
Et barn med de nævnte symptomer bør undersøges af læge 
Når barnet har været i behandling mindst 2 døgn, og der ikke længere er 
pusflad, lysskyhed eller påvirket almentilstand, må det komme i institution, 
selv om behandlingen skal fortsætte i længere tid. 
 

                                    
Har barnet brug for smertestillende medicin, skal barnet blive hjemme. 
Vi giver ikke medicin til børnene. 


