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SYGE BØRN 

Problemet med syge børn vil ramme alle på et eller andet tidspunkt. 

 

 

Det kan give problemer, når man bliver ringet op og får at vide, at ens barn er sygt og 

skal hentes hjem. 

Ligeledes er det heller ikke altid let for personalet, at skulle ringe efter forældre, da 

vi ved, hvor svært det kan være at arrangere sig i en sådan situation, men det er 

barnets trivsel,  

vi først og fremmest tager hensyn til. 

 

 

SYGE BØRN KAN IKKE MODTAGES 
Hvis barnet har feber eller er tydelig utilpas og ikke kan deltage i den almindelige 

dagligdag indendørs som udendørs, må barnet betegnes som værende sygt og må 

holdes hjemme. 

 



 

Børn der er i antibiotika behandling kan modtages, når man kan antage at infektionen 

er overstået, og barnets almentilstand er god. (medicin skal gives i hjemmet). 

  

Smitsomme mave/tarm sygdomme er uhyre almindelige. Hovedreglen er, at et barn 

med feber, opkastning eller diarré (dvs. 3 eller flere meget tynde afføringer i løbet 

af dagen) skal holdes hjemme, indtil barnet er rask, det vil sige feberfri og 

afføringen er ”normal” igen. 

 

Ved øjenbetændelse må barnet komme i institution efter mindst 2 døgns behandling, 

og når symptomerne er forsvundet. 

 

Personalet uddeler ikke medicin og drypper ikke øjne, ører eller næser. Vi giver dog 

livsnødvendig medicin med skriftlig anvisning fra lægen. 

 

Når barnet er sygt, vil vi gerne vide det i institutionen, vi orienterer så andre 

forældre med opslag ved evt. smitterisiko. 

 

Det er ikke rart for et lille barn at gå rundt mellem så mange børn og voksne og være 

syg. Så er det bedst at være hjemme, hvilket I vil opleve, når I ser det syge barn live 

op og virke rask, så snart det er sammen med sine forældre. 

 

Vores retningslinjer er hentet fra: 

Sundhedsstyrelsen og kommunal læge. 

 

 

FOREBYGGELSE 
For at mindske smitten ved diverse infektioner vasker vi ofte egne og børnenes 

hænder.  

Selvfølgelig efter toiletbesøg/skiftning på puslebord, og inden de spiser. Vi har ingen 

håndklæder hængende, og ingen betræk på puslebordene. Vi bruger engangshandsker 

ved bleskift. 

 

Pjecen er råd og vejledning for forældre. 
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Lilleskovvej 3 
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SYGDOM 

 

INKUBATIONS

TID 

SMITTER 

FRA 

SMITTE

R TIL 

MØDE I 

INSTITUTI

ON 

SÆRLIGE 

FORHOLD 

Børneorm 

 

2-6 uger 2 uger efter 

smitte 

Behandlin

g iværksat 

Ingen 

begrænsning 

Søg læge 

Børnesår 1-3 døgn Sårene 

begynder at 

væske 

Sårene er 

tørret ind 

og 

skorperne 

faldet af 

Når sårene 

er tørret ind 

og skorperne 

faldet af 

Søg læge 

Diarré Oftest få dage Diarréens 

udbrud 

Afføringen 

er 

normaliser

et 

Når barnet er 

rask og 

afføring 

normal 

Smitte fra 

raske 

smittebærer

e 

forekommer 

Forkølelse, 

virus 

halsbetændel

se, influenza 

1-7 dage 1 døgn inden 

udbrud 

5 døgn 

efter 

udbrud 

Når barnet er 

rask og kan 

deltage i alle 

aktiviteter 

 

Forkølelsesså

r (herpes) 

2-12 dage Dannelse af 

blærer 

Blærerne 

er tørret 

ind 

Ingen 

begrænsning 

Hyppigst 

smitte fra 

raske 

smittebærer

e 

Hand, foot 

and mouth 

disease 

5-7 dage Udbrud af 

sygdommen 

Udbrud er 

på retur 

Når barnet er 

rask 

 

Øjenbetændel

se 

1-3 døgn Svær form 

for 

øjenbetænde

lse smitter 

fra 

symptomer 

opstår 

Svær 

form 

smitter 

indtil 

behandlin

g er givet 

i mindst 2 

døgn 

Efter mindst 

2 døgns 

behandling, 

og 

symptomer 

er forsvundet 

Mange virus 

infektioner 

kan give 

øjensympto

mer 

Skovflåt 3-30 dage Bid fra 

skovflåt 

Kontakt 

læge ved 

rødme 

Når barnet 

kan deltage i 

alle 

aktiviteter 

Se altid i 

armhule, 

lyske, 

knæhase og 

bag ører 

Lus  Smittetidspu

nkt se også 

folder om lus 

Ingen 

levende 

lus 

Når 

behandling 

er iværksat 

Husk 

kæmning da 

mange lus er 

resistente 

Lussingesyge 1-2 uger Få dage før 

udslættets 

udbrud 

Udslættet 

er brudt 

ud 

Når barnet er 

rask 

Ved gravide 

forældre 

kontakt egen 

læge 

Skarlagensfeb

er, bakteriel 

halsbetændel

se 

1-3 døgn Barnet er 

smittet 

Der er 

givet 

penicillin i 

2 dage 

Efter 2 dages 

behandling 

såfremt 

barnet er 

rask 

Smitte fra 

raske 

bærere 

forekommer 

Skoldkopper 2-3 uger  5 dage 

eft. 

udslættets 

frembrud 

eller til 

alle 

blærer er 

Når barnet er 

rask og 

smittefrit 

 



tørret ind 

Trediedags-

udslæt 

1-2 uger Ukendt Ukendt Når barnet er 

rask 

 

Vandvorter 

(Mullusca) 

1 uge – 6 

måneder 

Udbrud Evt. 

behandlin

g iværksat 

Ingen 

begrænsning 

 

Kighoste 

 

7-10 dage 7-10 dage 

efter barnet 

er smittet 

eller fra 

forkølelses 

symp-

tomerne er 

begyndt 

6 uger 

efter de 

typiske 

hosteanfal

d er 

begyndt 

Når 

hosteanfalde

t ikke giver 

anledning til 

pasnings 

problemer 

Særlige 

regler for 

børn under 1 

år. Kontakt 

egen læge. 

Smitte fra 

raske 

bærere 

forekommer 

 

 
 


