
	

	

  MÆSLINGER RØDE HUNDE SKOLDKOPPER SKARLAGENSFEBER 3 DAGES FEBER LUSSINGESYGE 

SYMPTOMER 

Feber op til 40.5C. Næse 
der løber, ondt i halsen og 
hoste. Røde øjne der løber 
i vand. Små hvide pletter 
på indersiden af munden 
(koplik spots). 

Mild feber, op til 38-38.5C. 
Ømme led og hævede 
kirtler. 

1-2 dages feber der ikke 
bliver højere end 38C. 
Derefter følger et udslæt af 
røde blærer over hele 
kroppen, der klør meget. 

Moderat til middel feber , 
ondt i halsen og udslæt ofte i 
armhulerne eller lysken. Der 
kan forekomme afskalning af 
huden og en lyserød plettet 
og ru tunge - hindbærtunge. 

Høj feber (op til 41C) i 3-5 
dage - deraf navnet. Det føles 
måske lidt som influenza. 
Udslættet starter efter 
feberen.  Rammer oftest kun 
børn mellem 6 måneder og 4 
år. 

Det er ikke sikkert at barnet får 
feber, men måske mere 
symptomer som en mild 
forkølelse. Udslættet begynder 
efter 7-10 dage efter de første 
symptomer er observeret. Og 
til den tid er 'forkølelsen' eller 
feberen over.  

UDSLÆT 

Udslættet starter 3-5 dage 
efter de første symptomer. 
Huden bliver plettet, og 
udslættet starter som regel 
lige i hårlinien, og 
bevæger sig ned af 
ansigtet og derfra ud på 
lemmerne. Udslættet varer 
mellem 3-6 dage. 

Det minder meget om 
mæslinge udslættet, men 
der kun i 3 dage. 
Halvdelen af dem der har 
røde hunde, opdager ikke 
noget udslæt. 

Starter som hårde knopper, 
der udvikler sig til at blive 
væskefyldte. Derefter 
udvikler de en sårlignende 
skorpe og begynder at hele 
op derefter. Det er normalt at 
have knopper i forskellige 
stadier samtidig. Knopperne 
med skorper klør typisk. 
Knopperne starter som regel 
i ansigtet og spreder sig 
derfra nedover mave og ry 

Udslættet starter 1-4 dage 
efter feberen er startet og 
varer i 2-7 dage. Udslættet 
er fint og ru, det føles lidt 
som sandpapir. Det 
begynder på brystkasse, 
nakke, hals og armhuler og 
spredes derfra. 

Udslættet starter 4-7 dage 
efter feberen og varer i 1-3 
dage. Det er et lyserødt 
udslæt, der kan være lidt 
hævet, og nogle knopper gør 
måske ondt. Det er uden kløe. 
Udslættet starter på maven og 
ryggen og spreder sig serfra. 

Røde pletter på kinderne, der 
ofte flyder sammen, så det ser 
ud som om barnet har fået en 
lussing. Dette starte efter 
feberen er ovre. Udslættet kan 
både optræde på kinder, 
næse, arme, lår og ende. Det 
kan stå på i op til 14 dage. 
Barnet er kun sjældent genret 
af det. Lussingesyge giver 
sjældent feber . Sygdommen 
rammer især 4-12-årige. 

INKUBATIONSTID 7-21 dage 12-23 dage 10-21 dage 1-4 dage 5-15 dage 4-20 dage 

BEHANDLING 

At man bliver hjemme og 
slapper af, får masser af 
væske og at man tager sig 
af symptomerne som de 
kommer og generer. 

At man bliver hjemme og 
slapper af, får masser af 
væske og at man tager sig 
af symptomerne som de 
kommer og generer. 

At man bliver hjemme og 
slapper af, får masser af 
væske og at man tager sig 
af symptomerne som de 
kommer og generer. 

Der gives ofte antibiotika, 
men hvis det bare er en mild 
omgang, så gives det ikke. 
Man giver antibiotika for at 
undgå følgevirkninger af 
sygdommen. 

Klæd barnet af, så det ikke er 
overophedet, og husk at 
sørge for rigeligt at drikke, så 
der ikke opstår væskemangel 
eller dehydrering.  

Der er ikke nogen behandling 
af lussingesyge, andet end at 
man skal tage den lidt med ro 
og sørge for at få en masse at 
drikke. 

VARIGHED 7-10 dage 1-3 dage 3-10 dage 5-10 dage 4-10 dage 1-3 uger 

ALMINDELIGE 
KOMPLIKATIONER 

Lungebetændesle, 
mellemøresbetændelse og 
diarre. 

Fosterskader kan 
forekomme i over 20% af 
babier, hvor mor har fået 
røde hunde inden hun var 
4 måneder gravid. 
Desuden ledesmerter og 
hævede led i flere uger 
efter sygdommen (voksne). 

At man får en sekundær 
infektion på huden. Voksne 
kan få lungebetændelse. 

Der er ikke rigtigt nogle 
komplikationer hvis der gives 
antibiotika (udover de 
almindelige komplikationer 
med dette). Men ellers kan 
man få øre og 
bihulebetændelse, nyre eller 
leverskader, meningitis og 
lungebetændelse. 

Man skal specielt holde godt 
øje med at barnet er godt 
hydreret, da dehydreing er en 
mulig komplikation ved denne 
lidelse. Man skal desuden 
være obs på feberkramper 
pga den høje feber. 

Gravide skal helst undgå at 
komme i kontakt med børn 
med lussingesyge, da 
sygdommen kan fremkalde 
uønsket abort . Cirka 
halvdelen af alle voksne der 
får lussingesyge oplever at få 
ledesmerter i op til 3 uger 
efterfølgende. Dette er 
unormalt ved børn. 

SMITTEFARE 

Mæslinger smitter utroligt 
meget. Og smitten starter 
4 dage før man har 
symptomer og op til 4 
dage efter at udslættet 
starter. 

1 uge før udslættet 
begynder og 1 uge efter 
det første udslæt. 

Smitter allerede 2 dage før 
sygdommen viser sig og kan 
fortsætte med at smitte, til 
efter de sidste blærer er 
forsvundet, og skorperne er 
faldet af. Barnet bør holdes 
hjemme, indtil skorperne er 
faldet af, og sårene ikke 
længere har udflåd. 

Smitten starter 4 dage før 
udslættet udvikles, og smitter 
op til 24 timer eventuel 
antibiotika. Hvis der ikke 
behandles med antibiotika, 
så smitter man op til 21 dage 
efter de første symptomer. 

Smitter 2 dage før feberen 
indsætter og indtil 2 dage 
efter feberen er ovre. 

Lussingesyge smitter før 
udslættet har udviklet sig. Når 
udslættet først er der, så 
smitter det ikke mere. Men 
lussingesyge er enormt 
smitsomt. 


