
Beskyt dit barn mod snot og hoste 

Efteråret er over os, og det betyder hoste og snot i lange baner. Særligt børn er ekstra udsatte 
for at blive smittet med efterårets sygdomme.  

Når børn leger sammen, har de ofte tæt fysisk kontakt. De putter måske hinandens sutter i 
munden og leger med det samme legetøj. Det er alt sammen med til at øge deres risiko for 
smitte. 

De helt små børn har yderligere en forhøjet risiko for at blive smittet, fordi deres 
immunforsvar er svagt i forhold til voksnes og ældre børns.  

Når et lille barn bliver født, vil de have en vis mængde antistoffer i sig mod nogle af de 
sygdomme, som barnets mor har haft. Disse antistoffer forsvinder i løbet af de første 3-6 
måneder og herefter vil barnet ofte være mere modtagelige for sygdomme, siger Helen Lyng 
Hansen.  

Derfor har børn på under 2 år væsentligt flere sygedage om året end de 2-4 årige.  

Sådan beskytter du dit barn 
Hvordan du bedst beskytter de små poder, så de undgår at blive ramt af en omgang 
halsbetændelse, som der blandt andet er sæson for lige nu, kommer Helen Lyng Hansen her 
med sine bedste råd til.  

 Hold det syge barn hjemme 
Det kan være svært i en travl og hektisk hverdag, men prøv alligevel at finde tiden til 
en sygedag med barnet. 
  

 Vask hænder 
Børn skal have vasket hænder i forbindelse med bleskift, måltider, næsepudsning, og 
når hænderne er synligt snavsede eller våde. 
  

 Host eller nys i albuen eller i en serviet 
Det er en god idé at lære sit barn at nyse eller hoste i albuen eller i en serviet, som 
efterfølgende smides ud. Det er den sikreste måde at undgå smitte via luften på. 
  

 Rengøring af legetøj 
Det er vigtigt, at børns legetøj gøres jævnligt rent. Større stykker legetøj kan eventuelt 
vaskes op i opvaskemaskinen, mens bløde bamser kan vaskes i vaskemaskinen. 

  
 Fokus på et godt indeklima 

Det er vigtigt, at der bliver gjort rent, vasket sengetøj og luftet ud, når man skal 
forebygge sygdomme hos børn (og voksne). 
  

 Varieret kost 
Jo mere varieret barnet spiser, jo bedre vil barnet være dækket ind med forskellige 

vitaminer, mineraler og proteiner. Det er med til at gøre, at immunforsvaret fungerer 
bedst muligt. 
  

 God søvn 

Jo bedre barnet sover, jo mere styrkes barnets immunforsvar også. 

 


