
Retningslinjer for smitsomme sygdomme i Langsø Børnehus. 

 

Overordnet følger institutionen de anbefalinger som sundhedsstyrelsen kommer med og som findes i 

”Smitsomme sygdomme hos børn og unge” 

(http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/smitsommesygdomme/smitsomme-sygdomme-hos-boern). 

 

Generelt kan et barn komme i institutionen hvis det er rask. 

  Almentilstanden er upåvirket dvs. barnet ikke er mærkbart syg og det kan deltage i de aktiviteter, det 

plejer uden at kræve særlig omsorg og pasning.                                                                                                            

Barnet skal fx kunne lege ude og tage med på udflugt. 

 Barnet er syg, hvis almentilstanden er påvirket, hvis det har feber (over 38 grader efter hvile), eller hvis der 

er specifikke tegn på sygdom. 

 

 Øjenbetændelse: 

 Mild øjenbetændelse med let rødme, tåreflåd og lidt blakket pusdannelse i øjenkrogen (’gule klatter’), 

mest udtalt efter søvn. Dette skyldes tilstopning af tårekanalen på grund af hævede slimhinder eller nogle 

virus der ikke er særlig smitsomme. Børn med denne form for øjenbetændelse må gerne komme i 

institution. 

Svære tilstande  

I sjældne tilfælde kan der være tale om en sværere form for øjenbetændelse, der enten kan være 

forårsaget af visse virus eller af bakterier. I disse tilfælde driver øjet med pus, og der er rødme og hævelse, 

både i det hvide af øjnene og på det indvendige af øjenlågene. Barnet oplever tørhedsfornemmelse, svie og 

branden i øjet, og undertiden lysskyhed og tåreflåd. Almentilstanden kan være påvirket.                         

Denne form for øjenbetændelse er meget smitsom, og barnet må ikke komme i institution. Tilstanden 

kræver lægebehandling 

 

Børnesår: 

 Barnet må ikke komme i institution før sårene er tørret ind, og skorperne er faldet af. Selv om der er 

iværksat behandling, kan sårene godt smitte, og barnet må ikke komme i institution. Børn i skolealderen 

kan bedre overholde renlighed i form af håndhygiejne og må derfor komme i skole og SFO, hvis sårene kan 

tildækkes, og hvis ikke sårene er meget udbredte.  

 

Vorter: 

 Der er ingen særlige forholdsregler over for vorter på hænderne. Hvis et barn med fodvorter ikke er i 

behandling, anvendes gymnastik- og badesko. Barnet må i øvrigt komme i institution uden begrænsninger  

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/smitsommesygdomme/smitsomme-sygdomme-hos-boern


 

Skoldkopper: 

 Barnet må komme i institution når skorperne er tørret ind.  

 

Lus: 

 Barnet må først komme i institution igen, når behandlingen er iværksat. Hvis personalet opdager lus hos et 

barn, vil der blive ringet til forældrene, så de har mulighed for at iværksætte behandling samme dag.. 

 

 Mellemørebetændelse:  

’Børn med øreflåd må komme i institution, hvis de i øvrigt virker raske, og hvis lægen mener, at der ikke er 

smitterisiko. Det er dog en forudsætning, at tilstanden ikke medfører særlige pasningsproblemer. Hvis et 

barn i institution eller skole pludseligt får øreflåd, bør barnet hentes hjem og læge kontaktes. 

 

Diaré og opkastning (mave-tarminfektioner) 

Ved diaré forstås pludseligt opståede, vandtynde afføringer eller flere løse afføringer inden for ét døgn. For 

at man kan tale om diaré, skal der være sket en klar ændring af afføringens konsistens eller hyppighed i 

forhold til barnets sædvanlige afføringsmønster.                                                                                               

Barnet må komme når det er rask og afføringen er normal. I tilfælde af Roskildesyge (norovirus) anbefales 

dog 2 dage hjemme, efter at diaré og opkast er ophørt 

 

Hånd-, fod- og mundsygdom. 

En kortvarig virussygdom med udslæt på hud og slimhinder. Ses især hos små børn og især om sommeren. 

Voksne kan også smittes.                                                                                                                               

Sygdommen kan begynde med utilpashed og let feber, men ofte er udslættet første tegn på sygdom. I 

munden og specielt på hænder og fødder opstår små røde pletter, der udvikler sig til væskefyldte blærer. 

Oftest er sygdommen overstået efter 1 uges tid.                                                                                                

Barnet må komme når det er rask. 

 

 

 Hvis der er sygdomme i Langsø Børnehus, vil forældrene blive orienteret på tavlen ved indgangen til både 

vuggestuen og børnehaven.. 


