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BRENNKOPPER HOS BARN I BARNEHAGER OG SKOLER
Brennkopper er en hudinfeksjon som stort sett er forårsaket av gule stafylokokker eller
streptokokker. Sykdommen er ikke farlig, men den har en lei tendens til å smitte lett fra barn
til barn, og også fra en kroppsdel til en annen. Således kan det bli et problem i barnehager
og skoler, der smittekildene er mange og det er vanskelig å få gjennomført effektive tiltak. Vi
ser også utbrudd i enkelte familier, der smitten kan være svært vanskelig å bli kvitt.
Bakterien finnes normalt på minst 25% av oss til enhver tid, så den er ikke mulig å utrydde.
Målet med tiltakene er å redusere spredning av bakteriestammer som er spesielt hissige.
Hindre smittespredning: Dette er viktig og vanskelig.
1. God håndhygiene er alltid viktig, men spesielt viktig når det er utbrudd av brennkopper.
Påse også at neglene er kortklippet.
2. Sanering av miljøet i barnehage, skole og hjem er viktig: Kokvask håndklær og sengetøy.
OBS: Kosedyr bør også kokes - det er en smittekilde man ofte glemmer!
Behandling:
1. Vask med Klorhexidin (reseptfritt på apotek). Bruk rene kluter som kastes eller kokvaskes
etterpå, renset bomull eller usterile kompresser.
2. Dersom det er få, vel avgrensede sår: Smør på Brulidine krem og dekk til med plaster
eller kompress.
3. Dersom dette ikke virker, eller det er mange eller store områder som er infisert: Kontakt
lege for prøvetaking og eventuell behandling med mikstur eller tabletter.
4. Vi anbefaler at barna holdes borte fra skole/barnehage til tilstanden er under kontroll, det
vil si at sårene ikke væsker.
5. Dersom smitten blir værende i en familie, slik at det stadig kommer nye utbrudd hos
familiemedlemmene, kreves det meget omfattende tiltak. Smittevernet har en oppskrift på
hvorledes dette kan gjøres.
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