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Forord 
    
 
Denne skrivelse redegør for hyppigt forekommende problemstillinger af hygiejnisk og 
arbejdsmiljømæssig art, som de kan forekomme på en børneafdeling.  
 
Der gives praktiske retningslinier for isolation af patienter, beskyttelse af medpatienter og 
beskyttelse af personale. Herudover gives en del mikrobiologiske basisoplysninger, som 
skønnes relevante for vurderingen af de foreslåede profylaktiske foranstaltninger. 
Det har ikke været tanken at omtale de specielle isolationsforanstaltninger, som er 
nødvendige i afdelinger, der hyppigt huser onkologiske patienter, eller patienter med 
medfødt immundefekt. De særlige forhold, som gør sig gældende i en neonatalafdeling, 
beskrives ej heller. 
Kommentarer er indhentet fra nogle af landets børneafdelinger, Statens Seruminstitut og en 
del mikrobiologiske afdelinger. Yderligere kommentarer eller ændringsforslag modtages 
med taknemmelighed, idet udvalget vil søge at revidere retningslinierne, når der skønnes 
behov herfor. 
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I Generelle retningslinier 
 

A. Indlæggelse/overflyttelse af patient fra udenlandsk (ikke skandinavisk) 
sygehus 
 
Multiresistente patogene bakterier er hyppigt forekommende uden for Skandinavien. Et 
særlig problem udgør meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA), men tiltagende 
hyppigt ses også penicillinresistente pneumokokker og multiresistente tarmbakterier.  
MRSA forekommer i øjeblikket med en hyppighed på ca. 1% i danske isolater.  
 
Følgende børn (inkl. eventuelle ledsagere), der indlægges foreslås isoleret og undersøgt for 
infektion og/eller bærertilstand af multiresistente bakterier: 
 
1) patienter, som overflyttes fra ikke skandinavisk sygehus 
2) patienter, som indenfor en måned har været indlagt på et ikke skandinavisk sygehus  
3) patienter, der tidligere har fået påvist multiresistente bakterier. 
 
Undersøgelsen består i podning fra næsebor, svælg, axil, perineum og evt. sår (herunder 
podning fra evt. drænsted eller fra intravenøs kateterspids som fjernes). 
 
Ovenstående patientgrupper, hvor der er mistanke om kolonisation eller infektion med 
multiresistente bakterier, lægges på enestue indtil podningssvar foreligger. Døren holdes 
lukket og stue med eget toilet bør foretrækkes.  
Ved alle patientkontakter skal håndvask med vand/sæbe efterfølges af hånddesinfektion 
med spritholdigt hånddesinfektionsmiddel. 
Patient og pårørende instrueres ligeledes i hånddesinfektion, med spritholdigt 
hånddesinfektionsmiddel. 
Ved direkte kontakt anvendes forklæde (plast)/overtrækskittel og engangshandsker. 
Patientens tøj og sengelinned skiftes dagligt. 
Ved spild af sekret o.l. på berøringsflader tørres det spildte op og der udføres desinfektion 
med sprit- eller klorholdigt middel. 
Ved trakealsugning skal der anvendes maske (af operationstype).  
Sengestuen rengøres som den sidste på programmet, hvorefter kludene kasseres, eller 
emballeres og sendes til vask. 
 
Ved positive fund af multiresistente bakterier, såsom MRSA, penicillinresistente 
pneumokokker eller aminoglycosid-resistente tarmbakterier, kontaktes den lokale 
mikrobiologiske afdeling m.h.p. råd og vejledning. Sædvanligvis podes patienten min. x 1 
ugtl. og indtil tre på hinanden følgende negative dyrkninger eller evt. til udskrivelse.  
Podninger sendes til den mikrobiologiske afdeling og bør mærkes “udlandsophold” så man 
kan være opmærksom på forekomsten af multiresistens.  
 

B. Profylaktiske foranstaltninger for gravide medarbejdere 
 
På de fleste børneafdelinger er ansat mange kvinder i den fertile alder og der vil derfor 
kunne opstå risiko for smitte af gravide. De infektiøse mikroorganismer, der 
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erfaringsmæssigt ofte (med rette eller urette) giver bekymring for fostret er: rubella-virus, 
varicella zoster virus (VZV), cytomegalovirus (CMV), parvovirus B19, toxoplasmose, 
hepatitis B virus og humant immundefekt virus (HIV).  
 
Ad rubella virus: rubellainfektion under graviditet kan give fosterskade. Det bør derfor 
sikres, at kvindeligt personale i den fertile alder, der arbejder i en børneafdeling er fuldt 
vaccineret mod rubella (f.eks. to gange MFR-vaccination) eller med sikkerhed har haft 
rubella. Er der tvivl om dette, bør immunstatus kontrolleres og vaccination anbefales de, der 
er antistof-negative. 
 
Ad varicella zoster virus: der er beskrevet fosterskade i forbindelse med infektion hos ikke-
immune gravide indtil 20. svangerskabsuge. I Danmark vil næsten alt kvindeligt personale i 
den fertile alder være immun overfor VZV (ca. 98%). Imidlertid skal man være opmærksom 
på at personer, der er vokset op i troperne, hvor skoldkopper ofte er en voksen-sygdom, 
kan være modtagelige. En kvinde, som har formodning om ikke at have haft skoldkopper og 
som skal arbejde på en afdeling, hvor børn med infektionssygdomme forekommer hyppigt, 
bør ved ansættelse foreslås blodprøve, der kan klarlægge VZV-immuniteten. Skulle 
medarbejderen vise sig at være sero-negativ, er der nu mulighed for vaccination. En gravid 
medarbejder, der ikke er immun og som har risiko for udsættelse for VZV (herunder direkte 
kontakt med patienter med herpes zoster) bør iflg. Arbejdstilsynet ikke beskæftiges med det 
pågældende arbejde til og med svangerskabets 20. uge (eller så længe der er udbrud af 
sygdommen).  
 
Ad CMV og parvo virus B19: Ved ansættelse af en kvinde i den fertile alder på en afdeling, 
hvor børn med infektionssygdomme hyppigt forekommer, kan det være hensigtsmæssigt 
både af hensyn til den ansatte og til afdelingens administration, at en sådan persons 
antistof-status afklares.  
En gravid, som er CMV-negativ, bør i følge Arbejdstilsynet ikke pleje patienter med kongenit 
symptomatisk CMV-infektion. Derimod er der intet til hinder for, at en gravid (der overholder 
almindelige hygiejniske foranstaltninger) kan passe en hvilken som helst anden patient, 
som er CMV smittet (også hvis denne udskiller virus, f.eks. i urinen). Smitte af 
hospitalspersonale der har passet børn med kongenit CMV infektion er aldrig 
dokumenteret. 
En gravid, som er kendt parvo virus antistof negativ, bør ikke pleje patienter, der udskiller 
parvovirus med respirationsvejssekretet. Det kan f.eks. dreje sig om patienter med kongenit 
parvovirus infektion og visse patienter med aplastisk krise eller immundefekte patienter. 
Derimod er patienter med eksantema infektiosum-udslet ikke (længere) smittefarlige. 
 
Ad toxoplasmose: Smitte med toxoplasmose under graviditet kan give fosterskade, men der 
foreligger ingen mulighed for smitte fra patient til personale, hvorfor særlige forholdsregler 
ikke er nødvendige (jvf. afsnit om toxoplasmose). 
 
Ad hepatitis B virus: Ved overholdelse af sædvanlige hygiejniske retningslinier, er der intet 
behov for særlige forholdsregler i forhold til gravide (der henvises i øvrigt til afsnittet 
vedrørende hepatitis B). 
 
Ad humant immundefekt virus: Ingen specielle forholdsregler er nødvendige i forhold til 
gravide (se i øvrigt afsnittet om HIV). 
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C. Gastroenteritis (GE) 
 
I de fleste tilfælde, hvor et barn er indlagt med gastroenteritis er årsagen ukendt. På nær 
nogle få, sjældnere undtagelser er de hygiejniske foranstaltninger og til dels også 
behandlingen dog den samme uanset ætiologi og dette afsnit afsluttes derfor med et fælles 
afsnit vedr. “Isolation og hygiejniske foranstaltninger for patienter med gastroenteritis”.  
 
 

Bakteriel gastroenteritis 
 
Beskrivelse af mikroorganismer 
Bakterier, som kan adhærere til tarmslimhindens epitelceller, kan være patogene og udløse 
akutte eller kroniske forløb af GE. Nogle bakterier kan være invasive, f.eks. Salmonella, 
Shigella (lokalt i mucosa) og Campylobacter. Andre er toxinproducerende, f.eks. 
enterotoxiske E. coli, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Vibrio cholerae, men 
enterotoxiner kan også produceres af andre patogene tarmbakterier. Det gælder Yersinia 
enterocolitica, Clostridium difficile og Campylobacter. 
 
Morbiditet  
Afhængig af ætiologien ses udtalte vandtynde afføringer med tab af elektrolytter ved de 
toxinproducerende tarminfektioner, mens de invasive bakterier giver slimede, blodige 
afføringer på grund af ulcerationer og mikroabscesser. Kronisk diare eller et 
appendicitislignende forløb ses f.eks. ved yersinia-infektioner med mesenterial adenitis. 
Bakterielle GE optræder hele året i alle aldersklasser. Morbiditeten afhænger af inoculums 
størrelse, værtens immunologiske beredskab og mulighederne for sufficient 
væskebehandling og antibiotisk behandling, hvor dette er påkrævet.  
 
Smitteveje 
Det drejer sig om fækal-oral smitte via forurenede hænder eller genstande. 
Endvidere alimentær smitte (fødemiddelbåren smitte) ved indtagelse af forurenet mad eller 
drikke. Mangelfuld hygiejne i forbindelse med madlavning eller forurening af drikkevand kan 
forårsage epidemier. 
 
Smittemønster 
Smitte med salmonella forekommer oftest via fødevarer, specielt sådanne som indeholder 
æg eller kød (fra fjerkræ, svin og kvæg). Der kan endvidere ske smitteoverførsel direkte fra 
menneske til menneske, men der kræves et stort inoculum, hvorfor dette er sjældent, 
bortset fra blandt børn i familier og daginstitutioner. Raske smittebærere kan overføre 
bakterier til fødevarer, som kan fungere som vækstmedium for bakterierne med 
efterfølgende risiko for massiv smitteoverførsel. Inkubationstiden varierer fra få timer op til 
72 timer. Invasive infektioner forekommer ofte og er regelen ved tyfus. Behandling 
nedsætter ikke risikoen for senere kronisk bærertilstand. 
 
Shigella dysenteri smitter fra person til person og via føde og vand. Der kræves et lille 
inoculum. Det er de invasive typer, der er patogene. Dertil kræves lipopolysaccharid 
cellevægsantigen (LPS). Endvidere er shigella toxinproducerende, og der findes specifikke 
membranreceptorer for toxin. Der findes fire shigella species: S. dysenteriae, (sværere 



December 1998  Side 6 af 31 

symptomer), S. flexneri, S. boydii og S. sonnei (lettere symptomer). Infektionen er hyppigst 
hos børn op til 5 år i tropiske og subtropiske egne, men rammer alle aldersklasser hos 
turister fra tempererede egne. Forløbet er bifasisk. Det begynder med høj feber, utilpashed 
og vandige diareer. Efter 24 timer kommer tenesmi og slimede, blodige diareer (dysenteri). 
Der er svær dehydratio med tab af væske, blod og protein. Tidlig diagnose er vigtig, da 
tidlig antibiotisk behandling kan bedre den kliniske tilstand og nedsætte smitterisikoen. 
 
Campylobacter jejuni overføres fra kontamineret vand og fødevarer. Husdyr og mennesker 
er reservoir. F.eks. smittes spædbørn af deres mødre eller af personale i daginstitutioner. 
Udover GE med feber, vandige, ildelugtende, blodige og slimede afføringer er 
abdominalsmerter og distenderet abdomen karakteristisk, især hos mindre børn, men 
infektionen kan også forløbe mildt, og symptomfri smittebærere forekommer. Fulminant 
enterocolitis forekommer, men er sjælden. 
 
Visse typer af E. coli kan give turistdiarre og forekommer i sjældne tilfælde i Danmark hos 
spædbørn. Der findes flere forskellige stammer og serotyper. Nogle er toxinproducerende 
og giver vandig diarre initialt, som afløses af blodige afføringer og abdominalsmerter. 
Infektionen er normalt selvlimiterende, men kronisk bærertilstand forekommer. 
 
Verotoksin producerende E. coli (VETEC) af serotypen O157 kan resultere i udbrud af 
epidemier. Levnedsmiddelbårne udbrud er set flere steder i verden, men sjældent i 
Danmark. Smitteoverførsel kan ske både fra rå fisk og kød m.m. Person til person smitte 
forekommer også. Der er blodig diarre, ledsaget af svære mavesmerter, feber og 
opkastning. Hos 2-10% ses komplikation i form af hæmolytisk uræmisk syndrom. 
 
Yersiniosis omfattende dels akut eller kronisk GE, dels komplicerende organmanifestationer 
i form af invasiv infektion eller reaktive symptomer fra led, nyrer, slimhinder og hud. Hos 
ældre børn er abdominalsmerter betinget af mesenteriel adenitis typiske. Yersinia 
enterocolitis kan føre til invagination. Yngre børn får derimod oftest febrile akutte diareer. 
25% har blodige afføringer. Smitte overføres fra kontaminerede fødevarer (primært 
svinekød) eller fra person til person inden for familier eller nosokomielt i hospitaler og 
institutioner. 
 
Kolera forårsaget af Vibrio cholerae er en af de hyppigste årsager til svære akutte GE i 
udviklingslandene. Mennesket er eneste værtsorganisme. Smitte overføres via 
smittebærere til drikkevand og evt. til skaldyr.  
Infektionen rammer især småbørn i endemiske områder, men forekommer også importeret 
som turistdiarre. Sygdommen viser sig ved voldsomme opkastninger og vandtynde 
afføringer forårsaget af toxiner. Der er ikke mavesmerter. Risikoen er 
elektrolytderangement og hypovolæmi. 
 
Forebyggelse 
Det vigtigste er at undgå indtagelse af forurenet vand eller fødevarer. Endvidere 
omhyggelig håndhygiejne ved bleskift af spædbørn og ved toiletbesøg. Raske smittebærere 
må ikke arbejde i fødevareindustri og fødevareforretning. 
Vaccination er i visse tilfælde mulig.  
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Gastroenteritis forårsaget af virus 
 
Beskrivelse af mikroorganismer 
Rotavirus er et RNA-virus, der inficerer differentierede villusenterocytter og epitelceller over 
de Peyerske plaques i tyndtarmen. 
Andre virus er calicivirus (Norwalk-agens og klassisk calicivirus), astrovirus, adenovirus og 
enterovirus. 
 
Morbiditet  
Rotavirus er den hyppigste årsag til akut gastroenteritis hos børn i de første 2 leveår. 
Halvfems procent af 2-årige har antistoffer. Opkastninger er ofte det eneste symptom de 
første 1-2 døgn. Derefter kommer profuse vandtynde diareer og dehydrering. Senfølge kan 
være lactase-insufficiens, som dog er sjælden i den danske befolkning, men optræder 
hyppigere blandt ikke nordeuropæere. 
 
Smitteveje 
Rotavirus spredes ligesom andre tarmvirus ved fækal-oral overførsel fra menneske til 
menneske via kontaminering af hænder, føde og genstande, f.eks. legetøj, sut og kop. 
Smittespredning i eget hjem, institutioner eller hospitaler er sædvanlig. 
 
Inkubationstid og smitteperiode 
Inkubationstiden for Rotavirus er få dage. I tempereret klima optræder epidemier om 
vinteren i januar til april måned. I den akutte sygdomsperiode er der massiv virusudskillelse 
i opkast og faeces, mens denne aftager stærkt i rekonvalescensperioden. Der kan ses 
Rotavirus udskillelse hos asymptomatiske børn og nyfødte. Der ses reinfektioner med 
forskellige serotyper, mens reinfektion med samme type er sjælden. Virus holder sig længe 
på kontaminerede hænder og genstande. 
 
Isolations- og hygiejniske foranstaltninger i forbindelse med gastroenteritis 
Enestue er påkrævet ved Salmonella typhii og Salmonella paratyphii, indtil der foreligger 
hhv. seks og tre negative faecesdyrkninger efter ophør af evt. antibiotisk behandling. 
Børnene kan udskrives til hjemmet, når de er klinisk raske efter aftale med Embedslægen. 
Enestue anbefales til børn med andre salmonellainfektioner, evt. kohorteisolation ved større 
udbrud. Ved Shigella dysenteriae og cholera er enestue påkrævet til tre negative 
faecesdyrkninger efter antibiotikaophør.  
Ved øvrige former for gastroenteritis, herunder viral gastroenteritis, er isolation ikke 
påkrævet, men enestue foretrækkes især til små børn. Kohorteisolation på flersengsstue er 
acceptabel i forbindelse med epidemier. Eget toilet eller pusleplads er nødvendig, hvis 
børnene deler stue med andre børn. 
Håndhygiejne er vigtigste forebyggende foranstaltning både for personale og barn/forældre. 
Håndvask/hånddesinfektion foretages altid efter berøring af forurenede genstande, sekret 
og ekskret. Hånddesinfektion kan erstatte håndvask, hvis hænderne ikke er forurenede og 
hvis der anvendes et middel med 70% chlorhexidin-sprit. 
Engangshandsker bruges af personale for at beskytte mod forurening og hindre 
kontaktsmitte. De anvendes hver gang, der er risiko for kontakt med sekret eller ekskret, 
f.eks. opkast, faeces eller urin. Handsker skiftes mellem hver patientkontakt. Når 
handskerne tages af, vaskes hænderne umiddelbart efter.  
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Plastforklæde eller overtrækskittel anvendes af personalet, når der er risiko for forurening af 
uniformen med sekret eller ekskret. En kittel, der kun benyttes på stuen kan anvendes af 
flere personer, hvis den skiftes, når den er synligt forurenet eller mindst én gang i døgnet. 
Korrekt af- og påtagning af kittel skal indøves, så den forurenede yderside ikke berøres.  
Patientens ekskreter d.v.s. urin, faeces, opkast, pus skylles ud i dekontaminator. Under 
denne procedure bæres handsker og plastforklæde. Tømte drænflasker kasseres som 
specielt sygehusaffald.  
Bleer og forurenet sengetøj emballeres på stuen, inden det lægges i snavsetøjsposen. Hvis 
sengetøj eller madras er forurenet eller våde, skal det vaskes eller desinficeres. Madrasser 
til aftørring med almindeligt rengøringsmiddel eller brug af vaskbare madrasovertræk, 
foretrækkes. 
Utensilier behandles i dekontaminator eller opvaskemaskine. Hvis genstande ikke tåler 
varmedesinfektion, desinficeres med egnet desinfektionsmiddel.  
Sygestuen rengøres dagligt på sædvanlig vis. Ved spild af blod, pus, sekret eller ekskret, 
optørres straks med cellstof af personalet. Der anvendes handsker. Der foretages 
efterfølgende pletdesinfektion med 4% diversol, som efterlades til indtørring. 
Legestue og andre fællesfaciliteter må kun benyttes af barnet og forældre/besøgende, hvis 
barnet ikke kaster op, og hvis der kan undgås gennemsivning af faeces i bleerne. Det 
forudsættes at forældre/pårørende og større børn er grundigt instrueret i håndhygiejne efter 
toiletbesøg og bleskift samt i tilfælde af forurening af hænderne.  
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D.  Respirationsvejsinfektion forårsaget af virus 
 

Øvre luftvejsinfektioner 
 
Beskrivelse af mikroorganismer 
Hyppigste årsag til nasopharyngitis (forkølelse) er rhinovirus (Picornavirus) og Coronavirus. 
Øvre luftvejsinfektion kan endvidere forårsages af adenovirus (ofte conjunctivitis og/eller 
pharyngitis) og respiratorisk syncytialvirus (RSV) samt parainfluenzavirus (ofte årsag til 
pseudocroup).  
 
Morbiditet 
Overordentlig hyppige infektionssygdomme, ikke mindst hos småbørn der frekventerer 
daginstitution. Op til 8 årlige episoder med respirationsvejsinfektion er ikke ualmindelig. 
Øvre luftvejsinfektioner er sjældent livstruende men behov for indlæggelse kan komme på 
tale især i relation til spædbørn og i forbindelse med pseudocroup.  
 
Hyppigste smitteveje 
Smitter ved direkte kontakt med nasofaryngealt sekret typisk via hænder og legetøj, 
sjældnere som dråbeinfektion. Virus optages gennem slimhinderne i respirationsveje, 
mundhule og conjunctivae. 
 
Inkubationstid og smitteperiode 
Inkubationstid er for adenovirus 2-14 dage, for RSV 2-8 dage og for parainfluenza 2-6 dage. 
Smitteperioden for de nævnte virus er typisk fra umiddelbart inden symptomerne optræder 
og indtil 2 uger efter sygdomsdebut. Imidlertid kan langvarig intermitterende udskillelse af 
virus finde sted f.eks. efter adenovirusinfektion (evt. flere måneder) og RSV (op til fire uger). 
Asymptomatiske bærere af virus er hyppigt forekommende, (f.eks. adenovirus og RSV). 
 
 

Nedre virale luftvejsinfektioner 
 
Beskrivelse af mikroorganisme 
Bronchiolitis og pneumoni kan forårsages af flere forskellige virus, f.eks. RSV, adenovirus, 
parainfluenzavirus og influenzavirus. Langt den hyppigste årsag til viral pneumoni er dog 
RSV.  
I sjældnere tilfælde kan pneumoni forårsages af f.eks. morbilli eller variceller, dog fortrinsvis 
hos immuninkompetente.  
 
Morbiditet  
Ved RSV-infektion kan hos småbørn (især under 1 år) ses svær pneumoni eller bronchiolitis 
som hos børn under 1_2 år kan debutere i form af apnøperioder og sløvhed. Svære forløb 
ses endvidere hos patienter med kongenit morbus cordis, bronkopulmonal dysplasi, 
præmaturitet og hos immundefekte. 
Adenovirus giver som tidligere anført mest anledning til øvre luftvejsinfektion, men kan dog 
forårsage svær pneumoni, især hos småbørn.  
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Hyppigste smitteveje 
Se ovenfor under “Øvre virale luftvejsinfektioner”. 
 
Inkubationstid og smitteperiode 
Se ovenfor under “Øvre virale luftvejsinfektioner”. 
 
Isolations- og hygiejniske foranstaltninger i forbindelse med virale luftvejsinfektioner 
Kvantitativt og kvalitativt centrerer problemet sig om infektion med RSV hos småbørn. Hvad 
angår foranstaltningerne i forhold til morbilli og variceller henvises til de specielle afsnit for 
disse to vira. 
Enestue anbefales når dette er praktisk muligt (slusestue er ikke nødvendig). I 
epidemiperioder kan kohorteisolation af inficerede patienter accepteres. Barnet bør 
udskrives til hjemmet, så snart dette er klinisk forsvarligt. Forældre til børn med virale 
luftvejsinfektioner kan være raske smittebærere og bør kun have umiddelbar kontakt med 
deres eget barn.  
Håndhygiejne er overordentlig vigtig for såvel pårørende som plejepersonale. Hånd 
vask/hånddesinfektion foretages altid efter berøring af forurenede genstande, sekret eller 
ekskret. Hånddesinfektion kan erstatte håndvask, hvis hænderne ikke er forurenede. Der 
anvendes et middel med 70% klorhexidinsprit.  
Plastforklæde eller overtrækskittel anvendes af personale, når der er risiko for forurening af 
uniform med sekret eller ekskret. En kittel kan anvendes af flere personer, hvis den skiftes 
når den er synlig forurenet eller mindst én gang i døgnet. Korrekt af- og påtagning af kittel 
skal indøves, så den forurenede yderside ikke berøres.  
 
Forholdsregler for specielle grupper 
For småbørn med svær mb. cordis, patienter med bronkopulmonal dysplasi eller med 
kongenit eller erhvervet immundefekt udgør RSV en særlig risiko og disse patienter bør 
derfor ikke befinde sig i sengeafsnit, hvor der hyppigt forekommer patienter med RSV-
infektion. Hvis dette alligevel forekommer, bør sådanne patienter særskilt 
beskyttelsesisoleres bag to lukkede døre, helst i form af slusestue. 
 
Forebyggende behandling af specielle undergrupper 
Det er for nylig vist, at intravenøst immunglobulin med høj RSV-titer kan anvendes 
forebyggende i relation til visse patientgrupper, for hvem RSV udgør en særlig risiko. Denne 
forebyggende behandling har ikke ganske fundet sin plads endnu, men kan overvejes i 
relation til småbørn med meget dårlig lungefunktion og pågående iltbehandling, småbørn 
med svær bronkopulmonal dysplasi, visse meget præmature børn, der vurderes at løbe 
særlig risiko i forbindelse med udskrivelse til hjemmet - (små søskende der går i institution). 
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E. Bakteriel hudinfektion (f.eks. impetigo) 
 
Beskrivelse af mikroorganisme 
Kutane infektioner, især impetigo med Staphylococcus aureus og hæmolytiske 
Streptococcus pyogenes er hyppige i barnealderen, ofte som komplikation til atopisk 
dermatitis. Kombinationsinfektioner med gærsvampe forekommer. 
 
Morbiditet 
Små bullae med blakket/gulligt indhold er karakteristiske for impetigo. Når bullae brister 
dækkes de af ravgule skorper. Elementerne er ofte udtalt ømme. Impetigo forårsages af 
både S. aureus og S. pyogenes, evt. i kombination. Ved infektion med visse 
toxinproducerende S. aureus kan ses et pemphigus-lignende billede med store, slappe 
bullae. Staphylococcal Scalded Skin Syndrome/Toksisk epidermal nekrolyse, kan være 
livstruende hos spædbørn. Ved streptokok-infektioner kan udbredning i subcutis forekomme 
(erysipelas), med risiko for efterfølgende udvikling af glomerulonephritis. 
Småepidemier med hastig smittespredning er almindelige i daginstitutioner. 
 
Hyppigste smitteveje 
Smitten spredes ved direkte kontakt med mikroorganismerne i bullae eller sårskorper. 
 
Smitteperiode 
Smittefare består indtil alle bullae er tørret ind eller sårskorper faldet af. Påbegyndt 
lokalbehandling med antibiotika tages i daginstitutioner som udtryk for overstået smittefare, 
men dette må anses for udokumenteret. 
 
Isolations- og hygiejniske foranstaltninger på børneafdeling 
Personale: Handsker anvendes ved kontakt med sårsekreter og der udvises forsigtighed i 
håndteringen af kontamineret linned o.l. Grundig håndvask efter almindelig patientkontakt 
anses for tilstrækkelig. 
Patienter og familie: Enestue foretrækkes, men indlæggelse på flersengsstue med andre 
børn uden åbne sår eller immundefekt kan accepteres. Direkte hudkontakt med andre 
patienter undgås. 
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II Specielle infektionssygdomme 
 

A. Bakteriesygdomme 
 

Pertussis (kighoste) 
 
Beskrivelse af mikroorganisme 
Pertussis forårsages af en lille, ikke-bevægelig gram negativ stav, Bordetella pertussis. 
Tilsvarende sygdomsbillede kan dog ses med B. parapertussis og B. bronchiseptica, samt 
visse typer af adenovirus. 
 
Morbiditet  
Meget smitsom. Det kataralske stadium varer 1-2 uger, paroxysmalstadiet med anfaldsvis 
hoste, kigen og opkastning varer 2-4 uger (evt. længere), og rekonvalescensstadiet 1-2 
uger. 50-70% af diagnosticerede børn er under 1 år. Symptomer afhænger af alder og 
immunitet. Komplikationer: pneumoni, atelektase, pneumothorax, subkutant emfysem, 
intrakraniel blødning, kramper og coma. 
Nyfødte har ingen immunitet. Et barn opnår først en vis immunitet når min. 2 vaccinationer 
er givet, dvs. i henhold til det nuværende vaccinationsprogram i 5 mdr.s alderen. Tre 
vaccinationer giver ca. 85% beskyttelse, formentlig i 3 til 4 år. Man skal imidlertid være 
opmærksom på, at tidligere vaccinerede kan videreføre kighostebakterien uden at udvise 
typiske pertussissymptomer. Dette gælder også voksne. 
 
Hyppigste smitteveje 
Smitter på stuen ved dråbeinfektion. 
 
Inkubationstid og smitteperiode 
Inkubationstiden er ca 10 dage (6-20). 
Udsættelse: indtil 20 dage efter sidste eksposition. 
Smitteperiode: fra 5 dage efter første eksposition (eller fra dagen før det kataralske 
stadium) indtil det konvulsive stadium har varet seks uger eller til efter fem dages 
erytromycinbehandling. Enkelte får atter positiv dyrkning efter ophør af behandling. 
 
Isolations- og smitteforanstaltninger 
Udsatte, som er i mulig smitteperiode, samt patienter, der mistænkes for - eller har 
pertussis, skal visiteres til isolationsstue (enten alene eller med patienter, der har haft 
pertussis. 
Personale: håndvask og hånddesinfektion foretages efter hvert besøg på stuen. 
Personalet bærer mund-/næsebind, også personale, der tidligere har haft pertussis. 
Overtrækskittel skal benyttes ved al direkte kontakt med patienten. 
 
Behandling 
Antibiotikabehandling forkorter ikke varigheden af paroxysmalstadiet, men kan muligvis 
mildne symptomerne. Erytromycin (50 mg/kg/d i 14 dage) kan ofte eliminere B. pertussis fra 
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nasofarynx efter ca. fem dages behandling, hvorved behandlingen kan forkorte 
smitteperioden. Såfremt erytromycin gives i det kataralske stadium, kan sygdommen ofte 
forhindres. 
 
Specielle problemstillinger 
Hvis en gravid får konstateret kighoste kort inden forventet termin, påbegyndes straks 
behandling med erytromycin i 14 dage. Fødes barnet inden syv dage efter moderen har 
påbegyndt erytromycinbehandling, bør også barnet sættes i behandling i syv dage. Mor og 
barn holdes isolerede fra andre nyfødte og deres mødre. 
Ved formodning om kighoste hos en ældre søskende (eller andre familiemedlemmer) 
sættes vedkommende i erytromycinbehandling i 14 dage og såvidt muligt holdes på afstand 
af den spæde indtil behandlingen har stået på i syv dage. Er det sandsynligt, at den nyfødte 
allerede kan være blevet smittet, påbegyndes straks behandling med erytromycin i syv 
dage og hvis der fremkommer symptomer, i 14 dage.  
 
 

Tuberkulose 
 
Beskrivelse af mikroorganisme 
Tuberkulose forårsages af Mycobacterium tuberculosis, en aerob, syrefast stav. 
 
Forekomst i Danmark 
Der forekommer i øjeblikket 500-600 tilfælde af tuberkulose årligt i DK (alle aldre). Godt 
halvdelen af tilfældene forekommer hos udlændinge. I de senere år har der været en 
stigning i forekomsten blandt udlændinge mellem 15 og 39 år, hvilket forklarer stigningen i 
totalforekomsten af tuberkulose. Blandt børn under 15 år forekommer 20-40 tilfælde årligt 
og der er kun en beskeden stigning i denne aldersgruppe. Hovedparten af de pædiatriske 
tilfælde forekommer blandt udenlandske børn.  
 
Smitteveje 
Tuberkulose smitter først og fremmest ved at mikroorganismen indåndes og optages via 
slimhinderne. Smitten spredes helt overvejende fra unge og voksne, som har 
lungetuberkulose. Særligt smitsomme er voksne patienter med kavernøs lungetuberkulose 
med hoste og syrefaste stave i ekspektoratet.  
Tuberkulose hos et barn er næsten altid udtryk for tuberkulose blandt medlemmer af den 
nærmeste familie eller omgangskreds (evt. i børnehaven eller skolen). 
Børn under 12 år med primær lungetuberkulose er generelt meget lidt smitsomme, hvis der 
ikke er udtalt hoste med fund af syrefaste stave i expectoratet. Et barn under 12 år med 
positiv Mantoux, som ikke hoster anses således ikke for smitsom. 
Patienter uden lungetuberkulose er almindeligvis heller ikke smitsomme.  
Børn over 12 år og voksne, hvor der ikke er mistanke om resistent tuberkulose og som har 
været i relevant behandling i to uger, repræsenterer heller ikke nogen smitterisiko. 
 
Inkubationstid og smitteperiode 
Positiv Mantoux-test udvikles 2-12 uger efter smitte (median 3-4 uger). De fleste raske 
børn, som smittes, udvikler ikke klinisk sygdom, men hvis de gør, sker det hyppigst indenfor 
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de første seks måneder og sjældent efter to år. Tidligere smittede børn kan senere i livet få 
reaktivering af deres sygdom f.eks i forbindelse med immunsuppression. 
 
Mikrobiologisk diagnose 
Hos større børn bør et ekspektorat så vidt muligt undersøges med mikroskopi og dyrkning 
(evt. PCR). Mindre børn, der ikke ekspektorerer, bør ventrikelskylles om morgenen, inden 
barnet har indtaget sit første måltid. Sædvanligvis gennemføres tre sådanne 
ventrikelskylninger og materiale sendes til mikroskopi og dyrkning. Evt. kan i stedet 
gennemføres bronkial lavage i generel anæstesi. Børn med tuberkulose er ikke sjældent 
dyrknings-negative.  
 
Mantoux 
Mantoux-test (intrakutan tuberkulintest) bør aflæses efter 48-72 timer og diameter af 
indurationen angives i mm. WHO anbefaler inj. af 2TU. 
I Danmark, hvor de fleste børn ikke er BCG-vaccinerede, er Mantoux-testen en hurtig og på 
mange måder praktisk metode at bestyrke en mistanke om udsættelse for tuberkulose. 
Testen kan dog være negativ selv om barnet har været udsat, f.eks. hvis udsættelsen er 
sket inden for 12 uger, hvis barnet har miliær tuberkulose eller er immundefekt. 
 
Smitteopsporing 
Smitteopsporing forestås sædvanligvis af den lokale lungeklinik (eller infektionsmedicinske 
afdeling), der sørger for indkaldelse, undersøgelse og eventuel behandling af mulige 
kontakttilfælde. 
 
Nyfødt eller spædbarn med infektiøs husstandskontakt 
Et nyfødt barn, hvis mor (eller anden husstandskontakt) mistænkes for at have eller har 
tuberkulose, har risiko for at blive inficeret.  
Mor og barn bør dog adskilles mindst muligt og rekommendationerne er som følger 
(modificeret efter Red Book, 1997): 
 
1.  Moder (eller anden husstandskontakt) har positiv Mantoux-test men ingen tegn til aktiv 
sygdom. Kontaktopsporing i familien gennemføres. Hvis der ikke er tegn til aktiv infektion i 
husstanden, sættes Mantoux, når barnet er 3-4 måneder gammelt. Hospitalisering er ikke 
nødvendig, hvis tilstrækkelig undersøgelse af husstanden kan gennemføres og hvis 
behandling af evt. smittebærere kan sikres. Hvis familien ikke kan testes umiddelbart, bør 
barnet profylaktisk behandles med isoniazid (10 mg/ kg/dag) til smittekilde i familien kan 
udelukkes.  
2.  Moder har ubehandlet (nydiagnosticeret) tuberkulose, som anses for ikke smitsom (ikke 
åben lungetuberkulose) eller moder har været behandlet i mindst to uger. Kontaktopsporing 
i husstanden er afgørende. Mantoux-test og røntgen af thorax gennemføres på barnet, når 
det er 3 og 6 måneder gammelt. Separation af mor og barn er ikke nødvendig, hvis 
behandling af moderen er sikret. Barnet kan ammes. Barnet bør behandles med isoniazid 
uanset tuberkulintest eller evt. røntgenforandringer. Isoniazidbehandling kan ophøre, hvis 
Mantoux-test og røntgen af thorax samt klinisk undersøgelse er normal ved 3-4 måneders 
alderen. Dette forudsætter, at moderen passer sin anti-TB-behandling og at der ikke er 
fundet andre infektiøse familiemedlemmer. Barnet bør undersøges klinisk én gang om 
måneden. 
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3.  Moder har aktiv sygdom og mistænkes for at være smittefarlig. Forholdsregler som 
anført under pkt. 2., men moder og barn bør være adskilte, indtil moderen ikke anses for 
smitsom (to ugers effektiv behandling). 
4.  Moder har tegn til hæmatogen spredning af tuberkulose. Barnet bør udredes m.h.p. 
kongenit tuberkulose. Hvis klinik og røntgen ikke peger på kongenit tuberkulose bør barn og 
mor separeres indtil moderen kan erklæres ikke smitsom. Barnet gives isoniazid indtil det er 
3-4 måneder gammelt og på dette tidspunkt gentages Mantoux-testen. Hvis denne er 
positiv, bør anti-TB behandlingen fortsættes og evt. suppleres. Hvis derimod Mantoux 
testen er negativ og røntgen af thorax normalt, kan isoniazidbehandlingen ophøre (under 
hensyntagen til øvrige familiemedlemmers smittestatus). 
 
Isolationsforanstaltninger på børneafdelingen 
Det er i praksis kun nedenstående to patientgrupper, der kan smitte: 
 
1) Patienter over 12 år med primær infektion i luftveje 
2) Børn og voksne med reaktiveret lungetuberkulose  
 
Sådanne patienter er dog kun smittefarlige, hvis de er ubehandlede (effektivt behandlet 
mindre end to uger) og er mikroskopi positive.  
Det er således vigtigt at være opmærksom på, at barnet oftest ikke selv er smitsomt, men at 
en eller flere af de pårørende kan være det. 
Når et barn mistænkes for tuberkulose, er det derfor rimeligt umiddelbart at isolere barnet 
plus pårørende på enestue (slusestue ikke nødvendig). Ved konstateret tuberkulose hos et 
barn er dette oftest udtryk for tilstedeværelse af smitsom tuberkulose hos en voksen i 
barnets omgangskreds og denne eller disse personer bør lokaliseres og behandles. Indtil 
dette er sket og familiemedlemmer kan erklæres for ikke smitsomme, bør så få 
familiemedlemmer som muligt deltage i barnets pasning. En mor eller fars tilstedeværelse 
hos barnet bør selvfølgelig under ingen omstændigheder få opsættende virkning for dennes 
udredning og behandling for tuberkulose. Indtil der er klarhed over familiemedlemmernes 
sygdoms- og smittestatus, bør disse kun opholde sig på stuen sammen med barnet. Hvis 
en voksen med uafklaret smittestatus skal forlade afdelingen, bør dette ske uden ophold i 
afdelingen og passagen gennem afdelingen bør ske med maske. Plejepersonale, der 
deltager i pasningen af et barn der kan smitte, herunder varetager kontakten med evt. 
smitsomme voksne pårørende bør, når de befinder sig på stuen være iført overtrækskittel, 
maske og engangshandsker. 
Isolationsforanstaltningerne kan ophæves, når de voksne pårørende er erklæret smittefri. 
Børn under 12 år behøver sædvanligvis ikke isoleres, (for så vidt der ikke er hoste med 
ekspektoration), hvad enten de har påbegyndt behandling eller ej. Hvis der på afdelingen 
befinder sig immundefekte børn (primær immundefekt, HIV, børn der modtager kemoterapi) 
bør disse beskyttelsesisoleres, indtil TB-patienten er konstateret smittefri, dvs. indtil to 
ugers effektiv tuberkulosebehandling og der om muligt er konstateret negativ 
ekspektoratundersøgelse (større børn og voksne). 
 
 

Meningokoksygdom 
 
Beskrivelse af mikroorganisme 
Gram negativ polysakkarid-kapselbærende diplokok. 
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I Danmark forårsages infektion i øjeblikket hyppigst af gruppe B (70-80%) eller C (20-30%). 
 
Morbiditet og mortalitet 
Meningokokker forårsager meningitis (+/- sepsis) hos ca. 60% og septikæmi uden 
meningitis hos ca. 30%. Dødeligheden ligger på 5-10%. Incidensen i Danmark er i 
øjeblikket omkring godt 200 per år. Der er relativt få sekundærtilfælde i Danmark (ca. 5-10 
per år), men dette billede kan skifte. I Norge har der de senere år været en noget højere 
incidens med flere sekundærtilfælde. 
Incidensen er højest hos børn under 6 år og hos unge mellem  
14 og 17 år. 
 
Smitte 
Ikke særlig smitsom. På stuen hos ubehandlet evt. som dråbeinfektion. 
Ellers kun smitte mellem personer, der lever under familielignende forhold under samme 
hustag. 
Patienter, som mistænkes for meningokoksygdom, d.v.s. patienter med purulent meningitis, 
hvor anden årsag til meningitis ikke (endnu) er påvist eller patienter med klinisk oplagt 
meningokoksygdom (f.eks. sepsis og/eller meningitis og petecchier og/eller sugillationer), 
opfattes som smittefarlige, indtil de har været i effektiv antibiotisk behandling i ét døgn. 
 
Isolations- og smitteforanstaltninger 
Patienter, der mistænkes for meningokoksygdom (jvf. ovenstående) bør så vidt muligt (ved 
behov for respiratorbehandling vil dette ikke altid være muligt) isoleres på enestue 
(slusestue ikke nødvendig) til mindst et døgns effektiv antibiotikabehandling er givet. I 
denne periode bør personale, der skal i fysisk kontakt med patienten, bære overtrækskittel, 
engangshandsker og maske. 
 
Beskyttelse af pårørende m.fl. 
Personer der har levet sammen med en patient med meningokoksygdom (eller mistanke 
herom) under familielignende forhold (under samme hustag) bør følge Sundhedsstyrelsens 
cirkulære om profylaktiske foranstaltninger: 
1. Som antibiotika til den personkreds, hvor der er øget risiko for sygdom anbefales som 
hovedregel Ciprofloxacin (Ciproxin) som engangsdosis, til voksne 500 mg, til børn 20 mg/kg 
(max. 500 mg). Profylaktisk behandling med ciprofloxacin er kontraindiceret til gravide, men 
kan gives som engangsdosis til børn, ammende kvinder og personer med epilepsi. Såfremt 
ciprofloxacin er kontraindiceret anbefales i stedet rifampicin. 
2. Vaccination kan tilbydes personer over 2 år som beskyttelse mod sygdom forårsaget af 
meningokok-gruppe A og C. Såfremt disse påvises, skal vaccination tilbydes samme 
personkreds, der har modtaget antibiotikaprofylakse. Vacciner rekvireres via SSI.  
 
 

Difteri 
 
Beskrivelse af mikroorganisme 
Difteri forårsages af toxinproducerende Corynebacterium difteriae, som er en gram positiv 
kølleformet stav.  
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Morbiditet 
Toxinproducerende difteri-bakterier forårsager pharyngitis med membranøs, grålig eller 
hvid, glat tyk og relativt fastsiddende belægning. Der er ofte lokalt hævede lymfeknuder, 
inflammationen i pharynx kan spredes til larynx og fra 2. uge kan der komme komplicerende 
myocarditis. Behandlingen består i indgift af antitoxin, hvis effekt er klart størst hvis den 
gives meget tidligt i forløbet, helst på første dag med symptomer. Behandlingen suppleres 
med penicillin eller erytromycin. 
 
Smitteveje, inkubationstid og smitteperiode 
Smitter ved direkte eller indirekte kontakt som dråbesmitte. Inkubationstiden er 2-5 dage, af 
og til længere. Smitte kan viderebringes dels af personer, der er bærere af bakterien, dels 
af personer som har klinisk difteri. Patienter, behandlet med relevant antibioticum ophører 
med at være smittefarlige efter fire dage, hvilket dog bør sikres ved dyrkning, idet kronisk 
bærertilstand kan forekomme selv efter antimikrobiel behandling.  
 
Isolations- og smitteforanstaltninger 
Ved konstateret faryngeal difteri eller ved mistanke herom er det meget vigtigt af 
smittehensyn umiddelbart at isolere patienten på slusestue. Isolationen skal fortsættes indtil 
mindst to dyrkninger fra næse og svælg har vist sig negative. Ved påvist difteri bør alle 
personer, der har været i tæt kontakt med patienten undersøges for bærertilstand.  
 
Specielle forholdsregler 
Opsporing af asymptomatiske bærere i den nærmeste omgangskreds bør have høj prioritet 
og disse bør monitoreres tæt for symptomer. Der bør gives profylaktisk antibiotika og 
personer, der ikke er vaccineret inden for fem år, skal have difterivaccine.  
 
Udsættelse af plejepersonale 
Plejepersonale, der passer en patient med faryngeal difteri, bør opfattes som udsatte, 
hvilket betyder at de uanset immuniseringsstatus bør have profylaktisk erytromycin under 
ekspositionsperioden og indtil syv dage efter ekspositionen er ophørt. Endvidere bør 
plejepersonale, der ikke er difterivaccinerede indenfor de sidste fem år, have 
boostervaccination. Endelig bør sådant plejepersonale podes fra pharynx efter ophør af 
antibiotisk behandling. 
Plejepersonale skal være iklædt maske, engangshandsker og overtrækskittel når de er på 
sygestuen, (jvf. de hygiejniske foranstaltninger beskrevet i afsnittet om gastroenteritis). 
Smitte inden for et moderne hospitals rammer er yderst sjældent forekommende. 
 

B. Virussygdomme 
 

Morbilli (mæslinger) 
 
Beskrivelse af mikroorganisme 
RNA-virus (morbillivirus) af paramyxovirus familien. 
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Morbiditet 
Prodromstadiet (3-4 dage): gradvis feber, hoste, lysskyhed, con-junctivitis, koplikske pletter 
(efter 2-3 dage, varende 12-18 timer), enanthem.  
Eksantemstadiet: Højfebrilia, påvirket AT, eksantem startende på halsen, bag ørerne, 
maculopapuløst, ofte konfluerende, evt. hæmorrhagisk. 
Komplikationer: otitis media, morbilli-pneumoni (interstitiel), sekundær bakteriel pneumoni, 
feberkramper, encephalitis, subakut skleroserende panencephalitis. 
 
Smitteveje 
Virus er meget smitsomt. Luftsmitte med dråbekerner over længere afstande (hele 
afdelingen) og ved kontakt. Spredning af virus er maximal under kataralske stadium. 
 
Inkubationstid 
10-19 dage til eksantemets frembrud (oftest 14 dage), fire dage kortere til begyndelsen af 
det kataralske stadium. I 1. leveår, samt hvis der profylaktisk er givet gammaglobulin, dog 
op til 28 dage. 
 
Smitteperiode 
Fra syv dage efter første eksposition eller fra dagen før første kataralske symptom (fire 
dage før eksantemets frembud) til 5 dage efter eksantemets frembrud. Børn under 5 mdr. 
anses kun for  
eksponerede, såfremt moderen ikke har haft morbilli (eller ikke er vaccineret). 
 
Isolationsforanstaltninger 
Patienter: udsatte, der er i mulig smitteperiode, samt patienter der mistænkes for morbilli 
eller med sikkerhed har sygdommen, indlægges på isolationsstue (slusestue). 
Pårørende: instrueres i grundig håndhygiejne inden stuen forlades. 
Personale: håndvask og hånddesinfektion foretages efter hvert besøg på stuen. 
Engangshandsker benyttes ved opgaver, hvor man ofte har direkte kontakt med patientens 
luftvejssekret eller utensilier forbundet hermed. Overtrækskittel anvendes ved direkte 
plejeopgaver, hvor der er risiko for forurening med patientens luftvejssekret. Maske er ikke 
nødvendigt. Snavsetøj og affald emballeres på stuen. 
 
Forebyggelse ved eksposition 
Ingen ved normal immunkompetence, men til immunsupprimerede børn kan gives 
gammaglobulin 16% (0.5 ml/kg i.m. (max 15 ml)), optimalt indenfor 72 timer, men kan have 
effekt op til 120 timer efter eksposition. 
 
 

Variceller 
 
Beskrivelse af mikroorganisme 
Dobbeltstrenget DNA herpesvirus. Herpes zoster og variceller er forskellige kliniske 
manifestationer af samme virus (VZV). 
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Morbiditet  
Prodromalstadie med feber, utilpashed, anorexi varer 24 timer. Eksantemstadie med 
udvikling af elementer (rødme-papel-vesikel-pustel) varer 1-2 dage. Nye udbrud over 3-4 
dage, fra få til mange. 
Komplikationer: sekundær bakteriel infektion, varicel-pneumoni sjælden hos børn (20-30% 
hos voksne), trombocytopeni, postinfektiøs encephalitis ofte med cerebellar affektion. Svært 
forløb hos immunsupprimerede, f.eks. leukæmipatienter under cytostatikabehandling. 
Kongenit/neonatal varicel-syndrom har høj mortalitet (30%).  
Ca. 98% af voksne danskere har antistoffer mod VZV. 
 
Smitteveje 
Smitter med dråbekerner i hele afdelingen, ved direkte kontakt og dråbeinfektion på stuen. 
 
Inkubationstid og smitteperiode 
Inkubationstid 10-23 dage (oftest 14 dage). 
Smitteperiode: fra 7 dage efter første eksposition eller 
fra 3 dage før til 5 dage efter eksantemets frembud, eller 
til der ikke er kommet nye elementer i 2 døgn, og alle elementerne er skorpedækkede. 
Eksponerede patienter, der sættes i acyclovir behandling, smitter ikke efter 48 timers 
behandling, og så længe behandlingen pågår. Hos profylaktisk acyclovir behandlede 
patienter er ekspositionsperioden 23 dage efter ophørt acyclovir behandling. 
Spædbørn op til et halvt år gamle er delvist (let forløb) beskyttede mod variceller, hvis 
moderen har haft sygdommen. 
 
Smitte i forbindelse med herpes zoster (helvedesild) 
Zoster forårsages som anført af lokal reaktivering af VZV. Der er sædvanligvis ingen viræmi 
og ingen udskillelse af virus i luftvejssekret. Derimod kan friske vesikler smitte ved direkte 
ubeskyttet kontakt. 
 
Isolationsforanstaltninger 
Nedenstående isolationsforanstaltninger tager udgangspunkt i forholdene på en almindelig 
børneafdeling, hvor patienter med svær cellulær immundefekt er en undtagelse.  
Patienter: Patienter, som har variceller, indlægges på isolationsstue (slusestue). Patienten 
kan om nødvendigt isoleres sammen med patienter, der med sikkerhed har haft variceller. 
Udsatte patienter isoleres sædvanligvis ikke. Baggrunden for den holdning er, at de fleste 
børn alligevel er næsten konstant udsatte for VZV i daginstitutioner og lignende.  
Personale: Håndvask og hånddesinfektion foretages efter hvert besøg hos patienten. 
Engangshandsker benyttes ved opgaver, hvor man har direkte kontakt med patientens 
luftvejssekret eller utensilier forbundet hermed. Overtrækskittel anvendes ved direkte 
plejeopgaver, hvor der er risiko for forurening med patientens luftvejssekret. Mundbind er 
ikke nødvendigt. Snavsetøj og affald emballeres på stuen. 
Gravide: Der henvises til oplysningerne i afsnittet “Profylaktiske foranstaltninger for gravide 
medarbejdere”. 
 
Behandling og profylakse 
Normale immunkompetente børn kræver ingen specifik behandling. 
Til immunsupprimerede børn, som er antistof negative, gives ved eksposition 
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VZIG (Varicel-Zoster-Immun-Globulin) (25 Units/10 kg) som rekvireres fra Seruminstituttet. 
VZIG bør gives snarest efter eksposition eller senest 72 timer efter.  
VZIG bør gives til nyfødte, hvis moder fra 7 dage før til 12 dage efter fødslen udvikler 
variceller.  
Endelig bør VZIG gives til alle eksponerede præmature. 
Ved sygdom gives acyklovir i.v. 500 mg/m2 x 3 dgl. Bedste effekt opnås såfremt 
behandlingen gives inden for 72 timer efter sygdomsstart. Bør også gives ved varicel-
pneumoni. 
Varicelvaccine kan i visse tilfælde gives til immunsupprimerede, der ikke har antistoffer mod 
VZV. Om vaccination kan/bør gives og tidspunktet for vaccinationen diskuteres med 
specialist i immundefekttilstande/børneonkolog. 
 
 

Herpes simplex virus (HSV) infektion 
 
Beskrivelse af mikroorganisme 
HSV 1 og 2 tilhører gruppen af dobbeltstrenget DNA herpesvirus. Antistoffer mod de to 
typer er delvist krydsreagerende. 
 
Morbiditet  
Flertallet af herpes virus infektioner på øvre kropshalvdel er forårsaget af HSV1 oftest 
lokaliseret til mund og orofarynx. I de fleste tilfælde (>70%) er primær infektionen relativt 
symptomfattig, men af og til giver primærinfektionen anledning til udtalt gingivostomatitis 
med feber, irritabilitet, lymfadenopati m.v. Reaktivering af virus giver ofte anledning til 
forkølelsessår svarende til læbe eller næsefløj. Primær HSV1 infektion forekommer i 
sjældne tilfælde andre steder på kroppen herunder på genitalia. HSV2 giver overvejende 
anledning til genital herpes. Ethvert hudområde med brudt hudbarriere kan inoculeres med 
herpes og give anledning til primær og sekundære infektionstegn. F.eks. kan en bullen 
finger være forårsaget af HSV, hvilket ikke helt sjældent ses hos plejepersonale, læger 
samt tandlæger.  
Encephalitis er bortset fra neonatalperioden oftest forårsaget af HSV1. 
Egentlig kongenit HSV-infektion er sjælden, men neonatal smitte forekommer p.g.a. 
maternel smitte med HSV2 eller HSV1 via fødselskanalen. Afgørende for smitterisiko og for 
infektionsforløbet er tilstedeværelsen af maternelle antistoffer hos den nyfødte. 30-50% af 
børn født vaginalt af kvinde med primær genital herpes udvikler herpesinfektion, hvorimod 
børn der fødes af en kvinde med recidiverende genital herpes har mindre end 5% risiko for 
at udvikle herpesinfektion. På grund af hyppigheden af asymptomatisk genital HSV, påvises 
hos ca. 50% af børn med neonatal HSV-infektion ikke tegn til genital HSV hos moren. 
Neonatal HSV-infektion udvikler sig oftest inden for de første 4-5 leveuger og manifesterer 
sig typisk på en af tre måder:  
1) begrænset til hud, øjne og mund (40%),  
2) CNS-infektion (35%),  
3) dissemineret (25%).  
Overlapning af de kliniske manifestationsformer forekommer ikke sjældent.  
 
Smitteveje 
Smitter ved direkte slimhinde kontakt eller ved slimhinde-hud-kontakt (evt hud-hud-kontakt), 
hvis hudbarrieren er brudt (hudafskrapning, sår, skalpelektrode, eksem o.s.v.). Smitte af 
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nyfødte finder som anført sted i moderens fødselskanal. Smitte fra pårørende og 
plejepersonale er beskrevet. Større børn smittes af deres forældre, som periodevis kan 
have herpesvirus i f.eks. spyt. Smitte i forbindelse med kontaktsport som f.eks. brydning 
forekommer (herpes gladiatorum). Endelig finder smitte med såvel HSV1 som HSV2 sted 
ved seksuel kontakt. 
 
Forebyggende foranstaltninger på børneafdeling 
Nyfødte (mature). Generelt accepterede retningslinier for, hvorledes nyfødte udsat for HSV 
bør observeres og behandles findes ikke. Følgende retningslinier kan dog anvendes:  
Ved udtalt HSV affektion i fødselskanalen og en anamnese, der sandsynliggør primær 
herpetisk infektion bør sectio anbefales (også selv om vandet er gået). Konstateres HSV-
infektion i fødselskanalen, og kan det sandsynliggøres anamnestisk og klinisk, at der er tale 
om recidiverende HSV-infektion, er sectio derimod ikke nødvendig (idet barnet er delvist 
beskyttet af maternelle antistoffer). 
Et barn, som er født vaginalt af en kvinde, der sandsynligvis har en primær HSV-infektion i 
fødselsvejen, bør umiddelbart efter fødslen podes for HSV (antigenbestemmelse og 
dyrkning fra urin, konjunktiva, mundhule og/eller nasopharynx) og umiddelbart påbegynde 
profylaktisk acyclovir behandling i.v. (10mg/kg x 3 daglig i 10 dage). Hvis HSV-podninger 
foretaget lige efter fødslen viser sig negative, kan den forebyggende acyclovir-behandling 
ophøre, men barnet bør fortsat observeres m.h.p. HSV-infektion. Børn der fødes ved sectio 
(uanset om moren har primær infektion eller ej), samt børn der fødes af mødre med 
formodet recidiverende HSV infektion bør observeres nøje (i afd. eller hjemme) især de 
første 2 uger og ved udvikling af mulige HSV-relaterede symptomer straks podes for HSV 
og sættes i acyclovir behandling.  
Præmature som fødes vaginalt (eller efter sectio og forudgående vandafgang) af kvinde 
med pågående HSV-infektion i fødselsvejen (primær såvel som recidiverende) bør 
efterfølgende behandles profylaktisk med acyclovir (se ovenfor). 
Personale med herpes affektion svarende til ansigtet (typisk læber eller næse) må gerne gå 
på arbejde og passe ikke immundefekte patienter, hvis HSV-affektionen kan dækkes f.eks. 
med plaster eller maske og forudsat der anvendes engangshandsker ved patientkontakt. 
Personale med HSV-affektion svarende til andre hudområder må ligeledes passe deres 
arbejde, hvis affektionen kan dækkes, f.eks. bør der ved HSV-affektion på hænder 
anvendes engangshandsker. Derimod bør personale med HSV-affektion i ansigt eller på 
hænderne ikke pleje svært immundefekte patienter. 
Isolation af patienter med pågående herpesaffektion er ikke nødvendig. Dog bør sådanne 
patienter ikke dele stue med immundefekte eller nyfødte. Nyfødte, som med sikkerhed er 
udsat for HSV ved fødslen bør observeres tæt og plejes på enestue sammen med moderen 
ind til udskrivelse af mor og barn (eller til barnet er 2 uger). 
 
 

Cytomegalovirus (CMV) infektion 
 
Beskrivelse af mikroorganisme 
Cytomegalovirus tilhører gruppen af dobbeltstrenget DNA herpesvirus. Virus replikation kan 
finde sted i mange typer af væv: spytkirtler, lungevæv, nyrevæv, lever, pancreas, binyrer, 
tarm mucosa, leukocytter. 
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Seropositivitet og morbiditet 
I Danmark er prævalensen af antistoffer mod CMV hos voksne: 60% (30 år) og næsten 
100% (70 år). 30-40% af alle børn smittes inden 1 års alderen. 
Fostre smittede i første trimester har symptomer ved fødslen i ca. 20% og hos ca. 30% 
kommer sequelae. Børn, som smittes senere i graviditeten får symptomer i 5-10% (tidlige 
og sene). 5-7% af alle nyfødte med kongenit CMV frembyder symptomer (hepato-
splenomegali, icterus, thrombocytopeni, pneumonitis, mikrocephali, præmaturitet og IUGR). 
Børn med svære symptomer på kongenit CMV-infektion udvikler ofte syns- og høreskader 
og mental retardation. Ca. 10 børn fødes årligt i Danmark med symptomer på kongenit 
CMV-infektion. 
 
Almindeligste smitteveje 
Kongenit smitte skyldes enten maternel primær infektion (50%) eller reaktivering af tidligere 
smitte hos moderen. Ved primær smitte hos moderen forekommer smitte af føtus i ca. 40%.  
Børn og voksne: CMV overføres ved direkte kontakt med friske sekreter og ekskreter så 
som spyt, urin, fæces, modermælk og blod. Ca. 30-40% af alle børn smittes inden første 
leveår hovedsagelig af deres mor i forbindelse med fødslen eller via modermælk. Op til 1/3 
af alle børn i daginstitution udskiller CMV i spyt og urin. 
Antistof negative teenagere og voksne smittes ofte ved seksuel kontakt. 
 
Forebyggende foranstaltninger på børneafdeling 
Almindelig hygiejniske forholdsregler er tilstrækkelige (grundig håndvask og brug af 
engangs handsker).  
Patienter under et år med kongenit symptomatisk CMV-infektion udskiller store mængder 
virus og bør i følge Arbejdstilsynet ikke plejes af medarbejdere, der er gravide, med mindre 
disse vides at være antistof positive. 
CMV-syge børn behøver ikke at blive isoleret, men bør ikke placeres på stue med antistof 
negative børn med immundefekt. 
Ingen forholdsregler er nødvendige i forhold til raske CMV-udskillende børn. 
 
Forebyggelse med vaccination og eller immunglobulin: 
Ikke mulig. 
 
 

Rubella (røde hunde) 
 
Beskrivelse af mikroorganisme 
Pleomorf RNA-virus i Togaviridaefamilien, genus Rubivirus. Under sygdomsforløbet findes 
virus i nasopharynx, blod, faeces og urin. 
 
Morbiditet 
Mildt klinisk forløb, tp. sjældent >38,5. Lymfadenopati og udslæt varende mindre end en 
uge. Især hos større piger ses ledsymptomer, polyartritis, hyppigst varende 1-2 uger. 
Sjældent ses encephalitis. 
 
Hyppigste smitteveje 
Smitter ved dråbeinfektion og kontakt. Transplacentært ved kongenitte infektioner. 
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Inkubationstid og smitteperiode 
Inkubationstid: 14-21 dage. 
Smitteperiode: Virus kan isoleres fra nasopharynx syv dage før eksantemet til 7-8 dage 
efter eksantemet er svundet. Da smitteperioden i nogle tilfælde kan vare længere, bør 
kontakt med antistof-negative gravide undgås i fire uger. 
Kongenit rubella smitter i op til flere år. 
 
Isolationsforanstaltninger 
Diagnosen rubella er svær at stille klinisk og det er næppe rimeligt at isolere mistænkte 
tilfælde på almindelig børneafdeling. 
Gravide antistof-negative eller uvaccinerede kvinder bør under hele graviditeten, men især i 
1. trimester, undgå kontakt med rubellasmittede. Især bør der vises forsigtighed ved 
omgang med børn med kongenit rubellasyndrom. 
 
Problemer i relation til personale 
Kvindeligt personale i den fertile alder, som skal arbejde, hvor patienter med rubella kan 
forekomme, erindres om at de bør være rubellaimmuniserede. Hvis der er tvivl herom, bør 
immunisering gennemføres. 
Ved udsættelse af en gravid (før 19. grav. uge) med ukendt rubella-antistof-status, bør der 
foretages akut bestemmelse af rubellaantistof. Er kvinden antistof negativ bør der 
undersøges rubella-antistoffer (IgM og IgG) hver 14. dag m.h.p. at diagnostisere evt. smitte. 
Hvis en blodprøve tyder på infektion inden 19. svangerskabsuge bør 
svangerskabsafbrydelse diskuteres med den gravide. 
 
 

Parotitis epidemica (fåresyge)  
 
Beskrivelse af mikroorganisme 
Medlem af paramyxovirusgruppen. Der kendes kun én serotype. 
 
Morbiditet 
Før MFR-vaccination blev indført forekom 85% af parotitis tilfælde hos børn under 15 år. 
Nyfødte er immune indtil ca. 6 mdr. Parotissvulst er ofte første symptom, ofte unilateralt. 
Hævelsen er max. i løbet af tre dage og svinder efter 3-7 dage. Adenitis submandibularis er 
i 10-15% eneste fund. 
Komplikationer: Serós meningitis er hyppig, hvormod meningoencephalitis ses hos 
25/10.000 (drenge 3-5 x hyppigere end piger). Orchitis ses sjældent før puberteten, men i 
puberteten og blandt voksne hos 15-25%, kommer ofte 8 dage efter parotissvulst, 70% 
unilaterale, 30-40% medfører atrofi af testis. Pancreatitis kan ses. 
 
Hyppigste smitteveje 
Ved direkte kontakt, på stuen ved dråbeinfektion, spyt. 
 
Inkubationstid og smitteperiode 
Inkubationsperioden er fra 12-24 dage (oftest 17-18 dage). 
Smitteperiode: fra 5 dage efter første eksposition 
eller 7 dage før første symptom til hævelsen er svundet 



December 1998  Side 24 af 31 

eller til 10 dage efter første symptom (dette sidste er af betydning ved affektion af kun én 
kirtel og ved isoleret meningoencephalitis). 
 
Forebyggende foranstaltninger 
På almindelig børneafdeling er det ikke nødvendigt at isolere børn, der er udsatte for 
parotitis. Ligeledes vil det sjældent være indiceret at isolere børn med manifest parotitis på 
sådanne afdelinger. Hvis der i afdelingen findes uvaccinerede (ikke isolerede), man ønsker 
at beskytte mod parotitis kan isolation af barnet med parotitis ske på enestue. 
 
 

Erythema infectiosum 
 
Morbiditet 
Infektion med parvovirus B19 er oftest mildt forløbende og giver anledning til erythema 
infectiosum (“femte børnesygdom” eller “lussingesyge”). 
Sjældnere manifestationer af sygdommen er aplastisk anæmi, hydrops foetalis, sene 
aborter eller fosterdød, vasculitis, kronisk knoglemarvsaplasi. Optræder såvel sporadisk 
som i epidemiske udbrud med nogle års interval, fortrinsvis vinter-forårsmåneder. 
Hos ca. 50% forløber infektionen subklinisk. Ca. 60% af den voksne befolkning har 
antistoffer mod parvovirus B19.  
 
Hyppigste smitteveje 
Smitter overvejende ved dråbeinfektion. Smitter også ved direkte kontakt og intrauterint.  
 
Inkubationstid og smitteperiode 
Inkubationstid ca. 3 uger. Virusudskillelsen sker hovedsageligt i dagene (5 dage) op til 
symptomdebut. 
 
Isolations- og smitteforanstaltninger 
Smitter især før symptomdebut, og isolation af børn med erythema infectiosum er 
unødvendig. 
 
Problemer i relation til personale 
Primærinfektion hos gravide medfører øget risiko for abort/fosterdød (oftest 2. trimester) og 
føtal infektion kan medføre hydrops foetalis, derimod, er der ingen teratogen effekt. Risiko 
for fosterdød ved påvist infektion i graviditeten er 5-10%. Ved påvisning af IgM antistoffer 
(aktuel infektion), bør den gravide henvises til kontrol og evt. behandling på en obstetrisk 
afdeling. Ved indlæggelse af patient, der formodes at udskille parvovirus, f.eks. kongenit 
parvovirus B19-infektion, bør gravide ikke deltage i plejen hvis de ikke med sikkerhed vides 
at have antistoffer mod parvovirus B19 (se afsnittet “Profylaktiske foranstaltninger for 
gravide medarbejdere”). 
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Hepatitis A virus (HAV) infektion 
 
Beskrivelse af mikroorganisme 
HAV er et picorna-lignende RNA-virus. Replikationen foregår i leveren og virus udskilles via 
galde til faeces. 
 
Morbiditet 
Hepatitis A er i de fleste tilfælde en ufarlig sygdom. I mange egne af verden er hepatitis A 
en børnesygdom. Hepatitis A medfører ikke kronisk hepatitis eller cirrhose. 
Hos de fleste (90%) småbørn (under 6 år) er infektionen asymptomatisk eller symptomerne 
er ganske lette. Jo ældre et barn er desto større er risikoen for symptomer. Hos større børn 
og voksne har 80-95% symptomer og 40%-70% bliver ikteriske. 
Fulminant hepatitis A er sjælden, men livstruende forløb forekommer i 0.2-0.4% af ikteriske 
tilfælde, - oftest hos voksne. 
 
Hyppigste smitteveje 
Smitte finder helt overvejende sted via den fækal-orale vej, evt. via forurenede fødevarer. 
Smitte kan også finde sted ved seksuel kontakt. Smitten spreder sig primært inden for en 
husholdning, men kan også give anledning til smitte inden for børneinstitutioner, især hvis 
der er blebørn. Smittespredning finder i sådanne institutioner overvejende sted via de 
asymptomatiske, men smittefarlige småbørn. En lokal epidemi opdages ofte først, når en 
voksen bliver syg. 
 
Sjældne smitteveje 
Via blod og blodprodukter. 
 
Inkubationstid og smitte periode 
Inkubationstid 15 - 50 dage (oftest ca. 28 dage).  
Smitte periode: 2 uger før sygdomsstart til en uge efter. I praksis kan man dog regne med 
at patienten ikke længere er smittefarlig, når han/hun er klinisk rask. Dog kan neonatalt 
smittede udskille virus i op til 6 mdr.  
 
Forebyggende foranstaltninger på børneafdeling 
Personale: Almindelig grundig håndhygiejne. 
Ved håndtering af faeces og urin (bleskift o.lign.) anvendes engangshandsker. 
Afføring skylles ud i toilet eller pakkes ind i plastikpose (bleer) og smides væk i affaldssæk 
beregnet til specielt sygehusaffald. 
Overtrækskittel anvendes når forurening af tøj er sandsynlig. 
Patienten: patienten bør bruge toilet, der ikke benyttes af andre patienter. Ledsages barnet 
af en voksen bør denne benytte samme toilet som barnet. Søskende og andre 
familiemedlemmer, som ikke opholder sig fast i afdelingen og som kan tænkes at være 
smittefarlig, bør så vidt muligt ikke benytte afdelingens toiletter. 
Efter patientens toiletbesøg bør sæde og kumme desinficeres. 
Patienten (og evt. familie) bør indskærpes grundig håndhygiejne efter toiletbesøg. 
Patienten behøver ikke at blive isoleret, men andre patienter bør i smitteperioden ikke have 
fysisk kontakt med patienten (patienten bør f.eks. ikke opholde sig på fælles legestue uden 
opsyn). Legetøj som patienten har brugt desinficeres (f.eks. med sprit). 
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Forældre (eller barn) bør ikke have direkte kontakt med mad, der skal spises af andre 
patienter. 
 
Evt. forholdsregler for specielle grupper 
Særlig omhu med henblik på minimering af smitterisiko bør udvises i forhold til personer 
med kronisk leverlidelse eller immundefekt. Hepatitis A udgør endvidere en øget risiko for 
gravide (fosterskade dog ikke set). Gravide må dog gerne pleje patienter med hepatitis A 
under anvendelse af grundig håndhygiejne osv.  
 
Forebyggelse med immunglobulin 
Hvis personale (som ikke tidligere er vaccineret mod hepatitis A eller har haft hepatitis A) 
har været i ubeskyttet kontakt med afføring fra patient (f.eks. blebarn eller barn med diarre), 
hvor der kort efter konstateres hepatitis A, bør der gives i.m. gammaglobulin (gælder også 
gravide).  
I.m. gammaglobulin beskytter bedst, hvis det gives før udsættelsen, men man antager at en 
vis beskyttelse kan opnås op til 10 dage efter udsættelse. Dosis af 15-16% gammaglobulin 
er 3 ml til voksne og 1 ml per 8 kg legemsvægt til børn (op til 3ml).  
I forhold til patientens husstand anbefales sædvanligvis gammaglobulin til personer over 10 
år, men hvis voksne familiemedlemmer kommer fra endemisk område kan gammaglobulin 
evt. undlades til sådanne personer.  
Særlige forhold kan tale for at give gammaglobulin-profylakse til familiemedlemmer under 
10 år, f.eks hvis der blandt disse er kronisk syge eller hvis det må anses at kunne bidrage til 
standsning af yderligere smittespredning f.eks i forhold til institutioner. I sådanne situationer 
bør vaccination mod hepatitis A dog anbefales, da gammaglobulin ikke altid fjerner risikoen 
for smitte, men ofte blot beskytter mod symptomatisk hepatitis A (ikterus). 
 
 

Hepatitis B virus (HBV) infektion 
 
Beskrivelse af mikroorganisme 
HBV er et dobbelt strenget DNA-virus (hepadnaviridae gruppen). Virusreplikation finder 
sted i leveren.  
 
Morbiditet 
Perinatalt smittede er oftest symptomfrie som nyfødte, men 5-15% udvikler sygdom i 1 - 5 
års alderen. 
30-50% af ældre børn og voksne, der smittes, er symptomfri. 
Fulminant hepatitis ses hos under 2% af ikteriske tilfælde og af disse dør 60-90%. 
Vedvarende antigenæmi (HbsAg) efter 6 mdr. er udtryk for kronisk hepatitis. 
Risikoen for kronisk hepatitis er ca. 90% ved perinatal smitte og 25-50% hos børn som 
smittes mellem 1 og 5 år. Hos ældre børn og voksne er risikoen for kronisk hepatitis 6-10%. 
Hos patienter med nedsat immunitet (ex. dialyse pt. eller transplanterede) er  
risikoen for kronisk hepatitis særlig høj. 
Personer, der udvikler kronisk hepatitis har risiko for at få cirrhose og hepatocellulært 
carcinom. Femogtyve procent af neonatalt smittede dør af cirrhose eller hepatocellulært 
carcinom, mens 15% af større børn, der udvikler kronisk hepatitis, dør af disse 
komplikationer. 
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Hyppigste smitteveje 
Perinatal smitte: Uden perinatal profylakse vil 70-90% af nyfødte af HBsAg og HBeAg 
positive mødre blive smittet. Børn, som ikke smittes neonatalt, men hvis mor er antigen 
positiv har 5-20% risiko for at blive smittet via familiær kontakt såfremt de ikke får perinatal 
profylakse. 
Ved seksuel kontakt. 
I.v. stofmisbrug. 
Erhvervsbetinget (laboranter, kirurger, tandlæger, dialyseassistenter osv.) 
Personer tilknyttet institution for udviklingshæmmede børn. 
I sjældne tilfælde kan smitte forekomme blandt børn på almindelige daginstitutioner og 
skoler. 
 
Inkubationstid og smitte periode 
Inkubationstid: 6 uger -6 måneder  
Smitte periode: Indtil patienten bliver anti-HBs positiv og HBsAg samt HBeAg negativ. 
HBeAg positive er mest smitsomme. 
 
Forebyggende foranstaltninger på børneafdeling 
Personale: Ingen speciel risiko for smitte af personale på almindelige børneafdelinger. Intet 
behov for særlige forholdsregler.  
Sår, sekreter og blod skal som hos alle andre patienter håndteres iført engangshandsker. 
Patienten (og familie): HBV positive patienter uden åbne sår eller blødning udgør på 
almindelige børneafdelinger ingen smitterisiko for andre patienter. 
Institutioner for udviklingshæmmede børn: Som hovedregel bør patienter og plejepersonale, 
som lever (arbejder) under husstandslignende forhold på institutioner for 
udviklingshæmmede børn (f.eks. børn med Downs syndrom) tilbydes vaccination mod HBV 
(se nedenfor). 
 
Forebyggelse med vaccination og eller immunglobulin 
Personale alm. børneafdeling: Ved penetrerende stikskader med muligt inficeret blod eller 
ved sprøjt af sekret eller blod, der rammer slimhinde eller defekt hud, påføres om muligt 
jodsprit 2,5% eller hospitalssprit to gange. Herefter gives hepatitis B vaccine og samtidig 
kontrolleres personens HBV smittestatus (HBsAg og anti-HBc). Hvis personen viser sig at 
være antistof positiv foretages ikke yderligere vaccination. Hvis personen er HBV antistof 
negativ gentages vaccination efter en måned, 2 måneder og 12 måneder. Sådanne tilfælde 
bør anmeldes som arbejdsskade. 
Personale på institution for udviklingshæmmede børn: På institutioner med 
udviklingshæmmede børn, som kan være HBV positive, bør personalet, der deltager direkte 
i børnenes pleje,  
vaccineres mod HBV (3 doser: 0 mdr., 1 mdr., 6 mdr.). 
Børn på institution: På institutioner med udviklingshæmmede børn, som kan være HBV 
antistof positive, bør HBV antistof  
negative børn vaccineres (3 doser: 0 mdr., 1 mdr., 6 mdr.). 
Nyfødte: Gravide kvinder der kommer fra højendemiske områder, hvilket i praksis er alle 
områder (inkl. Grønland) ud over Norde 
uropa, bør inden fødslen tilbydes undersøgelse for HBV-smitte. Hvis kvinden er HBsAg 
positiv, bør der til det nyfødte barn umiddelbart efter fødslen gives hyper-immunglobulin 
(250 i.e Aunativ) i.m. anterolateralt på låret og samtidigt i modsatte lår gives første dosis 
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HBV vaccine. Efterfølgende gives yderligere tre vaccinationer (efter 1, 2 og 12 mdr.). Den 
nyfødte må gerne ammes efter indgift af hyper-immunglobulin. 
Familie: HBV antistof negative familiemedlemmer til patient (f.eks adoptivbarn), der er 
HbsAg positiv bør tilbydes vaccination mod HBV (3 doser: 0 mdr., 1 mdr., 6 mdr. samt 
boostervacc. efter 10 år). 
 
 

Hepatitis C Virus (HCV) infektion 
 
Beskrivelse af mikroorganisme 
HCV er et enkelt kædet RNA-virus tæt beslægtet med flavivirus. Der findes mindst seks 
undertyper og det er sandsynligt, at en undertype ikke giver immunitet mod en anden. 
 
Morbiditet og smitteveje 
Inkubationstiden er ved parenteral smitte fra 2-24 uger, oftest 6-7 uger. De fleste HCV-
infektioner er subkliniske (ca. 3/4) og HCV giver kun sjældent anledning til fulminant 
hepatitis. Flertallet af inficerede udvikler vedvarende infektion, som hos ca. 20% udvikler sig 
til cirrhose i løbet af 15-20 år. HCV infektion øger risikoen for hepatocellulært carcinom, 
som i gennemsnit optræder ca. 30 år efter smitten. 
Hos inficerede personer er mængden af virus i blodet relativt lav sammenlignet med HBV 
og HIV, hvilket formentlig er forklaringen på at HCV synes mindre smitsom. Virus er påvist i 
spyt og modermælk. 
Virus smitter først og fremmest via inficerede blodprodukter, men smitte ved seksuel 
kontakt og vertikal smitte fra mor til nyfødt finder også sted omend sjældent (ca. 5%). 
Risikoen for smitte via modermælk er ukendt og formentlig lille. 
Risiko for smitte ved stiklæsioner med HCV forurenet kanyle eller lignende er vurderet til ca. 
3%. 
Sensitivitet og specificitet af moderne ELISA-metoder til måling af antistoffer mod HCV er 
omkring 90%, hvilket altså betyder at enkelte personer kan være smittet med HCV uden at 
der kan påvises antistoffer. 
 
Forebyggende foranstaltninger på børneafdelinger 
Personale: Ved almindelig omgang med og pasning af en HCV-inficeret patient er der ingen 
risiko for smitte og der er derfor intet behov for specielle forholdsregler. 
Sår, sekret og blod skal som hos alle andre patienter håndteres med engangshandsker. 
Ved eksposition for HCV-inficeret blod via kanylestik, bør såret behandles som beskrevet 
under HBV og der foretages HCV antistof-test snarest efter uheldet og igen efter tre til seks 
måneder. Sådanne tilfælde bør anmeldes som arbejdsskade. 
Patienter: Ingen risiko for smitte med HCV. 
Nyfødte: Som anført ovenfor er der en vis risiko for vertikal smitte, men der er ingen bredt 
accepterede retningslinier for, hvorledes børn af HCV positive mødre bør undersøges og 
kontrolleres. Da der imidlertid er risiko for senere udvikling af cirrhose og hepatocellulært 
carcinom hos smittede og da der i de seneste år er kommet visse behandlingsmuligheder 
synes det rimeligt at gennemføre kontrol af barnets HCV status et år efter fødslen (hvor 
maternelle antistoffer må formodes at være svundet). 
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Humant Immundefekt Virus (HIV) infektion 
 
Beskrivelse af mikroorganisme 
HIV er et RNA-virus af retrovirus gruppen. Replikation foregår  
fortrinsvist i CD4 positive T-lymfocytter. 
 
Smitteveje 
Perinatal smitte, via amning, via blod og blodprodukter og via  
seksuel kontakt. Andre smitteveje forekommer i praksis ikke. 
Perinatal smitte er langt den overvejende hos børn. Risikoen for perinatal smitte er uden 
forholdsregler 15-25%, bl.a. afhængig 
af sygdomsstadium hos moderen. Ved antiretroviral behandling af moderen under graviditet 
og fødsel, reduceres smitterisikoen til  
5-10%. Smitterisikoen ved transfusion med HIV-inficeret blod er tæt på 100%. 
Smitterisikoen ved penetrerende stiklæsioner med kanyler kontamineret med HIV-inficeret 
blod eller eksposition af slimhinder for HIV-inficeret blod er i størrelsesordenen 0,1%. 
 
Forebyggende foranstaltninger på børneafdelinger 
Personale: Ved almindelig omgang med og pasning af en HIV-inficeret patient er der ingen 
speciel risiko for smitte af personale på almindelige børneafdelinger, og der er der intet 
behov for specielle forholdsregler. 
Sår, sekret og blod skal som hos alle andre patienter håndteres med engangshandsker. 
Ved eksposition for HIV-inficeret blod via kanylestik eller på slimhinder, bør der foretages 
HIV-test snarest efter uheldet og igen efter tre og seks måneder. Der bør straks startes 3-
stofs-behandling (p.t. zidovudin, lamuvidin og indinavir) i fire uger. Behandlingsstrategi bør 
dog altid konfereres med infektionsmedicinsk specialafdeling. Tilfældet skal anmeldes som 
arbejdsskade. 
Patienter: Ingen risiko for smitte med HIV. Opportunistiske infektioner hos patienter med 
AIDS indebærer almindeligvis ingen smitterisiko for medpatienter. Med hensyn til 
smitsomme sygdomme i øvrigt (f.eks. tuberkulose) henvises til relevante afsnit herom. 
HIV-smittede børn: Ved indlæggelse af HIV-inficerede børn, bør disse som generel regel 
skåneisoleres, på enestue eller indlægges på “rent” afsnit. 
 
 

C. Protozoer 
 

Toxoplasmose  
 
Beskrivelse af mikroorganisme  
Parasit Toxoplasma gondii, har en livscyclus med kat som hovedvært. Formering foregår i 
kattens tarm og oocyster kan udskilles i kattens afføring. Ved smitte med oocyster optages 
disse hos mennesket via tarmen, hvorfra de circulerer i blodet for til sidst at indkapsles i 
forskellige væv som vævscyster. Disse cyster er latent sygdomsfremkaldende i resten af 
personens liv. 
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Seropositivitet og morbiditet 
I tredive års alderen er 30% seropositive. 1 ud af 500 gravide smittes i Danmark i 
forbindelse med graviditet svarende til ca. 120 tilfælde årligt. 
Hvis en kvinde smittes i svangerskabet kan smitten overføres til fostret. Hvis barnet smittes 
i første halvdel af graviditeten, kan dette medføre hydrocephalus og mental retardering. 
Børn, der smittes i anden halvdel af graviditeten, fødes oftest uden umiddelbare 
symptomer, men kan have tegn til chorioretinitis. Hos et barn med kongenit smitte kan der 
senere komme reaktivering med deraf følgende chorioretinitis. 
Der fødes ca. 30 børn årligt i Danmark med kongenit toxoplasmose.  
 
Smitteveje 
To smittekilder: Kattefaeces og vævscyster i kød. 
 
Forebyggende foranstaltninger på børneafdeling 
Ingen smitte fra menneske til menneske. Derfor ingen specielle forholdsregler. 
 
Evt. forholdsregler for specielle grupper  
Gravide med akut toxoplasmose bør af hensyn til fostret tilbydes forebyggende medicinsk 
behandling mod toxoplasmose. 
Nyfødte med tegn til kongenit toxoplasmose (pos. IgM og IgA antistof) bør tilbydes 
medicinsk behandling. 
 
Forebyggelse med vaccination og eller immunglobulin 
Ingen. 
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