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Definitioner: 
• Tidligt indsættende sepsis (Early onset sepsis): sepsis med symptomdebut < 72 timer post 

partum 

• Senere indsættende sepsis (Late onset sepsis): sepsis med symptomdebut > 72 timer post 
partum 

• Langvarig vandafgang: vandafgang > 18 timer. 

 

Baggrund 
Diagnosen bakteriel infektion hos neonatale børn baseres ofte på en kombination af risikofaktorer, 
klinisk billede og udredningsfund. De initiale symptomer på infektion er ofte vage og uspecifikke. 
Da det ikke er sikkert at udelukke infektion kun ved hjælp af parakliniske undersøgelser, er det 
almindeligt, at man iværksætter antibiotisk behandling på mistanken om infektion, som baseres på 
et samlet skøn over risikofaktorer, kliniske og parakliniske fund. 

Uanset blodprøvesvar skal man altid starte antibiotisk behandling hos et barn med kliniske tegn på 
infektion. Det er vigtigt, at man journalfører baggrunden for at starte antibiotisk behandling, da det 
har betydning for varigheden af denne. 
 
Hyppigste patogener 

Tidlig infektion: Gruppe B Streptokokker (GBS), E.coli, enterokokker,  sjældnere andre bakterier 
som Klebsiella eller Listeria. 
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Link til ”Forebyggelse af tidligt indsættende neonatal GBS sygdom” 
http://paediatri.dk/images/dokumenter/vejl_2015/neonatal%20GBS%20sygdom%2020159.pdf   
 

Sen infektion: Stapuylococcus aureus, CNS (Coagulase-negative staphylococci), f.eks. S. 
epidermidis, E.Coli, Enterokokker og GBS. Sjældnere Pseudomonas, Klebsiella, Listeria og 
Candida sp. 

Virus: Enterovirus, Herpes Simplex, Varicella Zoster, Cytomegalovirus  

 

Symptomer og objektive fund 
Symptomer på infektion hos nyfødte børn kan være sløvhed, irritablitet, sitren, hypotoni eller 
hypertoni, hypotermi eller febrilia, bleghed, apnøe, takypnø, respiratorisk distress, bradykardi, 
takykardi, gulsot, tiltagende (grønne) aspirater, gylpen, abdominal distension. 

Symptomer og fund ved sepsis 

Symptomer og fund ved sepsis kan være påvirket sensorium, respirationsinsufficiens, hypotension, 
pulmonal hypertension, dårlig perifer perfusion med bleghed, marmorering eller cyanose og 
forlænget kapillærrespons (> 3 sek.), oligouri, øget blødningstendens (DIC), hyperglykæmi, 
forhøjet laktat og metabolisk acidose. 

Meningitis 

Meningitis skal mistænkes ved neurologiske symptomer som sitren, irritablitet, kramper og/ eller 
spændt fontanelle samt overvejes med i alle tilfælde med sandsynliggjort sepsis. 

 

Undersøgelser 
 

Mikrobiologisk udredning 

Bloddyrkning 

Før man starter antibiotika bør man altid lave en bloddyrkning, hvis det er muligt. Jo mere blod man 
får fra desto bedre. 1-2 ml er optimalt (min. 0,5 ml). 

Lumbalpunktur 

Skal altid overvejes. 
Ved isolerede respiratoriske symptomer er sandsynligheden for meningitis lav. 
Ved sepsis har nogle studier imidlertid vist, at op til 20-30 % af nyfødte også har meningitis. 
Lumbalpunktur kan udskydes 1-2 døgn, hvis det skønnes, at proceduren er for belastende for barnet 
i den akutte situation. 
Ved mistanke om viral meningitis skal man overveje at undersøge cerebrospinalvæsken med PCR 
for herpes, entero- og adenovirus. 

Urindyrkning 
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Er sjældent indiceret i de første 3 levedøgn. Ved urindyrkning anbefales det at lave suprapubisk 
blærepunktur eller hos piger alternativt engangskatherisation for at reducere risikoen for falsk 
positve dyrkningssvar. 

Podning/ dyrkning 

Fra mistænkte infektionsfoci (eks. navle, hud, luftveje, øjne). 

PCR 

PCR mod bakteriespecifikt DNA (16-S DNA) kan anvendes mhp. detektion af bakterier i 
cerebrospinalvæske, hvis der er givet antibiotika før lumbalpunktur. Aftales med mikrobiologisk 
afdeling. 

Laboratorieprøver: 
 
CRP 

Er en akut-fase-reaktant, der produceres i leveren som svar på cytokinstimulering. Cytokinsyntesen 
induceres bl.a. af bakterier, men ses også uspecifikt i forbindelse med vævsskade. CRP passerer 
ikke placenta, men det er muligt, at maternelt IL-6 passerer og inducerer kortvarig CRP-stigning 
hos barnet. 

En let til moderat CRP-stigning kan blandt andet ses efter langvarig vandafgang (uden infektion), 
klavikel fraktur og asfyksi. En mere udtalt CRP-stigning kan ses efter meconium aspiration. 

Værdier op imod 35 mg/L er ikke helt usædvanlige hos nyfødte i de første 1-2 levedøgn uden at der 
foreligger en infektion. 

Værdi over 50 mg/L peger mod bakteriel infektion og behandles som sådan, idet CRP stigning af 
anden årsag sjældent er over 50 mg/L. Derfor ved CRP over 50 mg/l på et sygt og uafklaret nyfødt 
barn, bør antibiotika behandling altid opstartes. 

Ved infektion stiger CRP relativt langsomt (fordoblingstid 4-6 timer) og kan være i normalområdet, 
når den kliniske mistanke om infektion opstår. Efter 12-24 timer er den ofte forhøjet hos mature 
børn med sepsis, hos præmature børn kan stigningen være langsommere. 

En negativ CRP, der forbliver negativ efter 24-36 timer, taler stærkt imod bakteriel infektion. 
CRP efter de første 2-3 levedøgn er normalt mindre end 10 mg/L, og værdier større end 10 mg/L 
peger mod infektion. 

 

Leukocytter 

Værdier < 5 x 109/L eller > 20 x 109/L har været anvendt som indikatorer for infektion, men 
specificitet og sensitivtet er dårlige (omkring hhv. 80 % og 50 %). 

Neutrofile 

Værdier mellem 1,5 x 109/L og 8 x 109/L anses for normalområdet. Neutropeni har en bedre 
prædiktiv værdi end neutrofili, men ligesom leukocyttallet er sensitiviteten lav. Neutrofili er vanlig i 
stress-situationer som asfyksi, kramper, pneumothorax. 

I:T relationen 
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Er relationen mellem umodne (I=immature) og total antallet (T=total) af neutrofile over 0,2 taler det 
for infektion. 

Trombocytter 

Trombocytopeni < 100 x 109/L kan anvendes som uspecifik markør for sepsis, men isoleret 
trombocytopeni i de første levedøgn har oftest en anden årsag. 

Analyse af cerebrospinalvæske 

Nyfødte børn har højere celletal i cerebrospinalvæsken sammenlignet med ældre børn - og 
præmature har højere værdier end mature børn. Hos mature børn i de første 28 levedøgn kan 
leukocyttal op til 21 x 109/L være normalt, men sædvanligvis er antallet < 10 x 109/L. Andelen af 
neutrofile (polymorf kerneholdige celler) er normalt under 50 %, oftest med absolutte værdier < 5 x 
109/L. 

Antallet af erythrocytter er normalt < 200 x 106/L og erythrocyttal > 1000 x 106/L tyder på 
blodtilblanding. I disse tilfælde kan forholdet mellem erythrocyttal og antallet af leucocytter 
beregnes, et forhold mindre end 1:500 kan tyde på infektion. 

Proteinindholdet i cerebrospinalvæsken varierer med alderen (højere i de første leveuger) og med 
gestationsalderen (højere værdier hos præmature børn). Normalværdier hos mature børn angives til 
0,3 - 2,4 gram/L og for præmature 0,5 - 2,9 gram/L. Ved meningitis er koncentrationen som regel 
højere. 

Glucoseniveauet er lavt ved bakteriel infektion. Værdier lavere end 1 mmol/L eller < 1/3 af aktuel 
B-glucoseværdi taler for infektion. 

Øvrig mulig udredning: 

RTG af thorax: respiratoriske symptomer 

Ultralyd af nyrer- og urinveje: ved mistænkt eller verificeret UVI 

EKKO: mistænkt endokardit (konfereres med børnekardiologerne) 

Ultralyd af hjerne/ CT-/ MR- skanning: for at udelukke komplikationer ved meningitis 

RTG/ ultralyd/ MR- skanning af knogler og led: ved mistanke om infektionfocus 

Blodprøver: S/B og blodsukker samt øvrige analyser efter skøn (eks. elektrolytter, faktor 2,7 og 10). 

 

Behandling 
 

Antibiotika 

Ved ukendt agens anbefales følgende behandling som første valg: 

1. Sepsis < 72 timer: Benzylpenicillin + Gentamicin. 

2. Sepsis > 72 timer, indlagte børn:  
• 1. valg Piperacillin/Tazocin som monoterapi 
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• 2. valg Diclocil + Gentamicin hos børn med CVK/longline, pga. risiko for diclocil induceret 
flebit. 

• 3. valg Cefotaxim som monoterapi, suppleret med enkeltdosis Gentamicin ved kliniske 
billeder af svær sepsis/septisk chok 

 
3. Sepsis > 72 timer, indlagte fra hjemmet: Penicillin + Gentamicin (børn indlagte på neonatal 
afsnittet) eller Ampicillin + Gentamicin (børn indlagte på børneafdelingen) 

4. Meningtis: Ampicillin + Cefotaxim + Gentamicin 
 
Ved mistanke om viral meningitis: Acyclovir. 
 
Særlige forhold 
 
Man skal altid være opmærksom på, om anamnesen giver grundlag for en anden antibiotika-
strategi. Her tænkes særligt på, om det nyfødte barns mor har verificerede infektioner eller har fået 
flergangsterapi med antibiotika før fødslen. 

Ved kendt fokus er det ofte relevant at målrette behandlingen dvs. at anvende en anden strategi end 
ovenstående ved f.eks. nekrotiserende enterocolit eller hud/ navleinfektioner. I tvivlstilfælde kan 
man konferere med mikrobiolog, ligesom den antibiotiske behandling bør revideres, når der 
foreligger mikrobiologiske svar.Antibiotika dosis: 
 
Penicillin	(G-penicillin=Benzylpenicillin	i.v.)	

 
	 IE/kg/dosis	 Antal	doser/døgn	
Sepsis	 50.000	 4	
Menningitis	 100.000	 4	

 
 

Ampicillin	iv	ved	Sepsis	
 
Alder	 Mg/kg/dosis	 Antal	doser/døgn	
0-7	dage	 50	 2	
1-3	uger	 50	 3	
>4	uger	 50	 4	
 
 
Ampicillin	iv	ved	Meningitis	
 
Alder	 Mg/kg/dosis	 Antal	doser/døgn	
0-7	dage	 100	 2	
1-3	uger	 100	 3	
>4	uger	 100	 4	
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Gentamicin	i.v.	
 
Alder	 Mg/kg/dosis	 Doseringsinterval	i	3	

døgn	
≤	32	uger	0-7	levedøgn	 5	 Hver	48.	time	
≤	32	uger	>7	levedøgn	 5	 Hver	36.	time*	
>	32	uger	0-7	levedøgn	 5	 Hver	36.	time*	
>	32	uger	>7	levedøgn	 5	 Hver	24.	time	

*I særlige tilfælde, hvor lokale medicinmoduler ikke understøtter dosering hver 36. time kan 4 
mg/kg hver 24. time formentlig anvendes 
 
Antibiotikabehandling justeres efter svar på bloddyrkning og evt. efter konference med 
mikrobiolog. 

Seponering 
Gentamicin vil normalt kunne seponeres efter 3 døgns behandling men med fortsættelse af øvrige 
antibiotika. Ved behandling med gentamicin i mere end 3 døgn, skal der tages S-gentamicin før 
næste dosering: 

Ved S-gentamicin < 1: der gives normal dosis 

Ved S-gentamicin 1-2: der gives halv dosis 

Ved S-gentamicin > 2: dosis springes over. 
 
Piperacillin-Tazobactam	

 
Alder,	PMA		 Mg/kg/dosis	 Antal	doser/døgn	
≤	30	uger	 100	 3	
31-35	uger	 80	 4	
	≥	36	(op	til	49)	uger	 80	 4	

 
 

Cefotaxim	
 
Alder,		levedøgn	 Mg/kg/dosis	 Antal	doser/døgn	
0-6	dage	 25	 2	
7-21	dage	 25	 3	
22-28	dage	 25	 4	
>	1	mdr	 50	 3	

 
 
 
Cefotaxim	–	Svær	infektion	

 
	 Mg/kg/dosis	 Antal	doser/døgn	
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Præmature	 50	 2	
Mature	 50	 3	

 

 

Aciclovir	
 
Mg/kg/dosis	 Antal	doser/døgn	
10-20	 3	

 

Varighed af antibiotikabehandlingen 

Ved start af AB-behandling bør omfanget af kliniske symptomer og forslag til behandlingsvarighed 
anføres i journalen eks.: 

1. Udtalte kliniske symptomer og begrundet mistanke: Behandling i mindst 7 døgn uafhængigt af 
negativt dyrkningsresultat. 

2. Mindre velbegrundet klinisk mistanke: Behandlingen revurderes efter 2 døgn. CRP kontrolleres 
24–48 timer efter opstart af antibiotika. Hvis der er positive bloddyrkningssvar, skal man tage højde 
for det i forbindelse med varigheden af behandlingen. Ved mindre velbegrundet mistanke kan AB 
seponeres efter 2 dage, forudsat CRP taler imod infektion, og BD er uden vækst. I øvrige tilfælde 
fortsættes AB. Man sikrer, at CRP er faldende, og CRP gentages på 5.-7. dag. AB kan seponeres 
efter 7 døgn, hvis CRP ≤ 10 mg/L. 

3. Meningitis – stærk klinisk mistanke + pos. spinalvæskefund og dyrkning, eller pos. 16-S prøve – 
14-21 dage. 
 
4. Meningitis – mindre klinisk begrundet, neg. dyrkning, neg. celletal og evt. neg 16-S prøve – 
behandlingen seponeres efter 2-3 døgn. 

 

Monitorering 
Skopovervågning m. EKG og iltsaturation 

RF, puls, kapillærrespons, diureser, daglig vægt 
BT (overvej navlearterie kateter eller perifer arterie kanyle for invasiv BT monitorering) 

TC-monitor til monitorering af PO2 og PCO2 (TINA) 

aEEG monitorering ved påvirket sensorium / obs. meningitis/kramper 
 

Diagnosekoder 
DP369 - Bakteriel sepsis hos nyfødt UNS 
DG009 - Bakteriel meningitis UNS 
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