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 Influenza A(H1N1)v 
Vejledende retningslinier for rådgivning ved forespørgsler fra den primære sundhedssektor samt for 

håndtering af indlagt patienter  

Udarbejdet af infektionspædiatrisk udvalg under Dansk Pædiatrisk Selskab. Senest revideret: 10-10-2009 

Indhold: 
Influenza A(H1N1)v 

Overordnede principper 
Meldte/Indlagte patienter hvor Influenza A(H1N1)v skal mistænkes 
Risikogrupper, børn, inkl. udvidede kommentarer: 
Risikogrupper, voksne 
Børn, hvor særlige overvejelser gør sig gældende 
Vaccination 
Kompliceret influenza der indicerer oseltamivir-behandling 
Spædbørn 
Prøvetagning af meldte/indlagte 
Indikation for behandling af meldte/indlagte 
Behandling 

 

Overordnede principper  
(se også orientering og vejledning fra Sundhedsstyrelsen http://www.sst.dk/Sundhed%20og%20forebyggelse/Ny%20influenza/Sundhedspersonale.aspx) 
 

• Ved mulig influenza hos patient udenfor risikogrupper og uden tæt kontakt til person i risiko-
gruppe opfordres den syge til at blive i eget hjem indtil vedkommende føler sig rask og har været 
feberfri i 1 døgn. Der skal hverken podes eller behandles. Ingen retningslinier for kontakter før 
disse evt. selv bliver symptomatiske.  

 
• Ved mulig influenza hos risikopatient podes og startes terapeutisk behandling (egen læge/vagt-

læge). Behandling ophører ved negativt svar. 
 
• Ved mulig influenza hos tæt kontakt til risikopatient podes (egen læge/vagtlæge). Profylaktisk 

behandling til risikopatienten startes ved positivt svar. Ved udvikling af symptomer hos risiko-
patienten podes og ændres til terapeutisk behandling. 

 
• Ved mulig influenza hos patient med kompliceret influenza (jf. nedenstående) startes behandling 

afhængig af en samlet individuel vurdering baseret på sygdommens sværhedsgrad, patientens alder 
og sandsynligheden for influenzaeksponering, herunder den øjeblikkelige influenzaforekomst i 
lokalområdet. 

 
• Vejledningen vil blive revideret løbende i forhold til retningslinier og information fra bl.a. 

Sundhedsstyrelsen. 
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Meldte/Indlagte patienter hvor Influenza A(H1N1)v skal mistænkes  
Overordnet gælder de kliniske influenzakriterier for børn (Tp>38OC OG Luftvejssymptomer, samt hos 
større børn muskelsmerter).  
Vejledende skal følgende patientkategorier opfattes isolationsmæssigt som muligt smittede indtil 
udskrivelse, eller negativ influenzaA(H1N1)v-us.: 

1) Børn <3 måneder med hoste (oftest +klart nasalsekret) og klinisk mistanke om sepsis/meningitis-
tilstand uanset temperatur. 

2) Børn med tp>38OC OG forkølelse, sinuitis, pharyngitis, pseudocroup eller anden laryngotracheitis, 
bronkitis inkl. astmatisk bronkitis, bronchiolitis eller pneumoni.  

Husk at udspørge om evt. husstandskontakter tilhørende risikogrupper (både børn og voksne) 

Patientmodtagelse, isolation og andre hygiejniske foranstaltninger 
Må nødvendigvis afhænge af lokale forhold, se derfor lokale instrukser og procedurer 

Risikogrupper, børn, inkl. udvidede kommentarer: 
1) Kroniske lungesygdomme som cystisk fibrose, BPD (bronkopulmonal dysplasi) eller instabil, alvorlig 
astma 

a) Alle patienter som behandles i hht ”kronisk lungeregime” 
i) Alle med fast eller intermitterende PEP behandling 
ii) Alle med fast eller intermitterende profylaktisk antibiotikabehandling 

b) Astmapatienter i fast forebyggende behandling med  
i) daglige symptomer og/eller  
ii) indlæggelseskrævende astma indenfor 3 måneder. 

2) Hjertelidelser med påvirket kredsløb og hæmoglobinopathier  
a) Cyanotisk hjertesygdom 
b) Hjertebørn i fast medicinsk behandling, herunder diuretika og digoxin 
c) Seglcelleanæmi, thalasæmi 

3) Medfødte eller erhvervede immundefekter  
a) Alle hvor der gives profylaktisk antibiotika ved tp-forhøjelse (f.eks. asplenisme, 

komplementdefekt) 
b) Alle med T-celledefekt 
c) Alle med neutropeni 
d) Alle i immunglobulin substitutionsbehandling, men ikke isoleret MBL- eller IgA mangel 

medmindre der er kendt overhyppighed af bakterielle nedre luftvejsinfektioner.  
e) HIV-smittede som ikke er i effektiv antiretroviral behandling. 
f) Patienter med kromosomsygdomme som trisomi 21, del22q11 og tilsvarende 
g) Alle organ- eller knoglemarvstransplanterede 
h) Prednisolon aktuelt eller indenfor 3 måneder af et omfang svarende til en af nedenstående 

i) ≥1mg/kg/døgn dagligt ≥14 dage  
ii) ≥25mg dagligt ≥14 dage 
iii) Pulsterapi 

i) Anden immunsuppression indenfor 3 måneder (ved malign sygdom dog 6 måneder) 
j) Immunmodulerende (”biologisk”) behandling indenfor 3 måneder  

4) Neuromuskulær sygdom eller multihandicap med påvirket respiration og nedsat hostekraft 
a) Som minimum patienter med  

i) Fast eller intermitterende CPAP eller BiPAP behandling 
ii) Fast eller intermitterende PEP behandling 
iii) Fast eller intermitterende profylaktisk antibiotikabehandling 
iv) Neuropædiatriske patienter med årlig eller hyppigere bakteriel pneumoni 

b) Neuropædiatriske patienter med råd om årlig influenzavaccination. 
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5) Fødselsvægt <2500g indtil de er raske, dog minimum indtil terminsdato men uafhængig af aktuel 
vægt. Jf. i øvrigt ovenstående risikogrupper. 

6) Andre sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig 
sundhedsrisiko, bl.a. 

i) Svært overvægtige (vejledende; alderskorrigeret BMI > 40),  
ii) Dårligt reguleret diabetes,  
iii) Kronisk nefrotisk syndrom.  
iv) Uræmi med GFR < 30 ml/min (typisk patienter som følges i samarbejde med nefrolog) 
v) Kronisk leversvigt  
vi) Sjældne metaboliske tilstande. 

Risikogrupper, voksne 
Risikogrupper blandt voksne og børn er ved seneste vejledning samlet og indeholder de samme 
patientkategorier (som beskrevet ovenfor). Det skal bemærkes at diabetes patienter bredt er beskrevet 
som risikogruppe. Desuden er medtaget alle gravide. Se i øvrigt Sundhedsstyrelsens vejledning.  

Børn, hvor særlige overvejelser gør sig gældende 
1) Børn under 5 år udgør ikke i sig selv en risikogruppe, selv om de i flere lande betragtes som sådan. 
Rettidig indsat oseltamivirbehandling afkorter sygdomsvarigheden med ca. 1 dag, men det er uafklaret, 
hvorvidt behandling reducerer indlæggelsesbehov eller komplikationer i øvrigt. 
2) Hos børn under 2 år er der som altid grund til skærpet opmærksomhed mhp. kompliceret eller 
progredierende influenza.  
3) Børn med feberkramper  

a) Feberkramper forekommer formentlig hyppigere ved influenza end ved andre virusinfektioner.  
b) Som led i influenzaovervågningen skal børn med feberkramper som opfylder influenzakriterierne 

derfor podes. Behandling som hos andre børn afhængigt af om barnet indgår i en risiko-gruppe. 

Vaccination 
Vaccination mod influenza H1N1v anbefales personer over 3 år, der har en særlig risiko for, at 
infektion med influenza A(H1N1)v får et alvorligere forløb. Der er tale om de samme persongrupper 
som er specificeret ovenfor.  
Vaccination af risikobørn fra 6 til 35 måneder er ikke generelt anbefalet pga manglende 
dokumentation for effekt og sikkerhed i aldersgruppen, men kan overvejes udfra individuelle hensyn. 
Der er udstedt markedsføringsgodkendelse til vaccinen ned til 6 mdr s alderen, men sundhedsstyrelsen 
er endnu uafklaret omkring vaccination i denne aldersgruppe og vaccinen kan derfor kun udleveres til 
risikopatienter i alderen 3 - 64 år. Det vil muligvis senere blive åbnet for vaccination fra 6 mdr, evt på 
baggrund af individuel godkendelse ansøgt af behandlende speciallæge. Der vil i givet fald komme en 
specifik udmelding fra Sundhedsstyrelsen  
Desuden anbefales vaccination af husstandskontakter til risikobørn som pga alder, kontraindikationer 
eller betydelig immunsuppresion ikke selv kan vaccineres eller forventes at respondere på vaccinen. 
 
Vaccination mod årstids-influenza anbefales med samme indikationsområde. Børn fra 6 - 35 mdr skal  
have 2 vaccine doser; se DPS vejledning om "influenzavaccination af risikobørn, 2006" . 
http://www.paediatri.dk/vejledninger/documents/Influenzavaccination-risikoboern-20061011.pdf   

Kompliceret influenza der indicerer oseltamivir-behandling 
1) Involvering af nedre luftveje 

a) Respirationsinsufficiens 
b) Radiologiske lungeforandringer 
c) Dyspnoe/tachypnoe, indtrækninger, saturationsfald (<92%), cyanose 

i) Pseudocroup og astmatisk bronkitis undtages hvis umiddelbar effekt af vanlig behandling 
2) Cirkulationssvigt, herunder 
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a) Svær dehydrering 
b) Septisk shock  
c) Myocarditis, hjertesvigt 

3) CNS påvirkning 
a) Bevidsthedsændring, kramper, pareser  

i) Ukompliceret feberkrampe undtages hvis hurtig normalisering af bevidsthed og kontakt  
4) Nyreinsufficiens 
5) Influenzarelateret opblussen i kronisk sygdom 
6) Indlæggelseskrævende sygdom 
 a. Progredierende sygdom 
  >39,5OC og betydelig påvirket almentilstand gennem mere end 72 timer 
 b. Kliniske/parakliniske tegn til komplicerende bakteriel infektion, herunder specielt 

  pneumoni,, men i visse situationer også akut otitis media og sinuitis 

Spædbørn 
Hvordan håndteres spædbørn hvis mor får eller er mistænkt for influenza: 
Influenza A kan være alvorligt for et spædbarn; men har barnet ingen risikofaktorer skal barnet ikke have 
profylakse eller behandles. Der er grund til at tro at brysternæring kan være bedre end modermælkserstatning i 
den forbindelse. Amning bør derfor fortsætte: brug ny ansigtsmaske til hver amning og hold god håndhygiejne. 
Hvis mor er for syg til at amme eller ikke kan kontrollere sin hoste bør barnet have moderens udmalkede mælk 
på flaske. Mødre i behandling med Tamiflu må gerne amme. 
 
Spædbørn der kommer hjem fra barselsgangen til en familie med influenza: 
Influenza A kan være alvorligt for et spædbarn; men har barnet ingen risikofaktorer skal barnet ikke 
have profylakse eller behandles. Udsættelse for smitte bør minimeres ved at begrænse kontakten med 
den syge. Sørg for god hygiejne, herunder håndvask i varmt vand i 15 – 20 sekunder og/eller brug af 
håndsprit. 

Prøvetagning af meldte/indlagte 
Patienter som opfylder influenzakriterierne og enten tilhører risikogrupper, har feberkramper eller er svært 
syge, og i øvrigt afhængig af lokale aftaler, podes fra svælget eller suges fra nasopharynx til PCR for 
Influenza A(H1N1)v. 

Indikation for behandling af meldte/indlagte 
Patienter som tilhører risikogrupper (ved mild sygdom dog kun hvis symptomvarighed<48t). 
Patienter med kompliceret influenza jf. ovenstående sættes i behandling efter klinisk skøn. Hvorvidt 
behandling afventer podesvar afhænger af patientens tilstand og epidemiens udvikling. 
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Behandling 
Tamiflu 
(Oseltamivir) 

Behandling 
5 dage   

Profylakse 
10 dage 

Kommentarer 

1. år efter alder:   Ved vægt<3 kg benyttes 3 mg/kg 
< 3 mdr 12 mg x 2  (12 mg x 1) Oral opløsning 12 mg/ml: 1 ml.  

Behandles kun undtagelsesvist profylaktisk 
3 – 5 mdr. 20 mg x 2 20 mg x 1 Oral opløsning 12 mg/ml: 1,7 ml.  
6 – 11 mdr. 25 mg x 2 25 mg x 1 Oral opløsning 12 mg/ml: 2 ml.  
> 1 år efter vægt:    
< 15 kg 30 mg x 2 30 mg x 1 Kapsel á 30 mg, 10 stk 
15 – 23 kg 45 mg x 2 45 mg x 1 Kapsel á 45 mg, 10 stk 
24 – 40 kg 60 mg x 2 60 mg x 1 Kapsel á 30 mg, 20 stk  
> 40 kg 75 mg x 2 75 mg x 1 Kapsel á 75 mg, 10 stk 
Kapsler kan åbnes og indholdet opslemmes i ½-1 tsk yoghurt, æblemos eller lign. 
”Hjemmelavet”mikstur: 75 mg Tamiflu kapsel / 5 ml vand =>  15 mg/ ml. Se detaljeret opskrift nedenfor. 
(12mg=0,8ml; 20mg=1,3ml; 25mg=1,7ml; 30mg=2ml; 45mg=3ml; 75mg=5ml). 

 
Opblanding af Tamiflu til mindre børn 

 Ingredienser: 1 TAMIFLU 75 mg kapsel, 5 ml vand, 5 ml sprøjte, 2 små skåle  
 Åben forsigtigt kapslen ved at trække de to dele fra hinanden og drys indholdet i en skål.  

 Undgå at få pulveret på huden eller i øjnene, det kan virke lidt irriterende.  
 Tilsæt 5 ml vand (afmåles med sprøjten). Rør rundt i ca. 2 minutter.  
 Træk den mængde ”mikstur” som barnet skal have op i sprøjten 

 (12mg=0,8ml; 20mg=1,3ml; 25mg=1,7ml; 30mg=2ml; 45mg=3ml; 75mg=5ml). 
 Bland sprøjtens indhold med f.eks. sirup, chokolade- eller karamelsauce, æblemos eller lignende for at 

skjule den lidt bitre smag.  
 Giv barnet hele den afmålte dosis, kasser evt. ubrugt ”mikstur” og skyl sprøjten med vand.  

Referencer kan rekvireres fra udvalget. 


