
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Retningslinje for håndtering af symptomer på 

sygdom 
 

 

De typiske symptomer ved begyndende og mild sygdom ligner almindelige symptomer på 

influenza og anden øvre luftvejsinfektion med feber, tør hoste og træthed. Andre tidlige 

men mindre hyppige symptomer kan bl.a. være hovedpine, muskelsmerter, ondt i halsen, 

kvalme, tab af smags- og lugtesans m.v. 

 

Sådanne milde symptomer på COVID-19 vil man ofte ikke kunne skelne fra en forkølelse 

eller en influenza, som skyldes noget andet end COVID-19. Symptomerne kan variere fra 

person til person, og symptomerne, fx om man har feber eller ej, kan ikke bruges til at 

udelukke, at man har COVID-19. Stoppet næse eller løbenæse uden andre symptomer er 

ikke typisk for COVID-19. 

 

Eksempler på sygdom kan være grønt eller gult snot, som der er bakterier i eller 

mavesmerter. I de tilfælde sendes barnet hjem. 

 

Hvis et barn er kendt med symptomer, er det vigtigt, at medarbejderne i dagtilbuddet 

eller skolen i samarbejde med forældrene til barnet og med udgangspunkt i kendskabet til 

barnet vurderer, om symptomerne er kendte eller om det er et anderledes billede end 

hvad der er normalt kendt. Er det tilfældet, sendes barnet hjem. 

 

Et eksempel kan være, at et barn reagerer med diarrè, når barnet får tænder. Et andet 

eksempel kan være allergi, hvor barnet har løbenæse. Begge børn er derudover 

upåvirkede, og har ikke andre symptomer. Der vil i disse eksempler ikke være grundlag 

for at sende barnet hjem. 

 

Der skal dog være en skærpet opmærksomhed på, at både COVID-19 og pollenallergi kan 

give milde forkølelsessymptomer, og hvis barnet har høfeber, kan det være svært at 

vurdere om symptomerne skyldes allergi eller begyndende eller mild COVID-19. 

 

Ved symptomer på sygdom anbefales det i første omgang at barnet sendes hjem, og 

bliver hjemme indtil 48 timer efter symptomophør. Kontakter forældrene egen læge, der 

vurderer, at barnet kan komme i dagtilbud eller skole med milde symptomer, efterleves 

denne anbefaling. 

 

 

01. juli 2020 

Marie Louise Daugård  

Sundheds- og Omsorgsafdelingen 

MarieLouise.Daugaard@silkeborg.dk 

Søvej 3, 8600 Silkeborg 

Sagsnr.: EMN-2020-01396 

EAN nr.: 5798005639305 

 

Søvej 1 • 8600 Silkeborg 

Tlf.: 89 70 10 00 

www.silkeborg.dk 


