Furesø oktober 2010

Information om børn med urinvejsinfektion
Urinvejsinfektion betyder, at der er bakterier i urinen, urinrøret, blæren eller
nyrerne. Urinrøret hos piger er meget kort, så der er flere piger end drenge, der
får urinvejsinfektioner. Urinvejsinfektion ses hyppigst i barnealderen.
Smitte:
Urinvejsinfektion smitter ikke, og overstået sygdom giver ikke beskyttelse mod infektion i
urinvejene.
Symptomer:
Symptomerne kan være forskellige alt efter barnets alder.
Spæd- og småbørns symptomer:
•
Nedsat appetit.
•
Gylpetendens/opkastning.
•
Ildelugtende, uklar og evt. blodig urin.
•
Dårlig trivsel.
•
Skrigeture og uro.
•
Diarré og feber.
Større børns symptomer:
•
Svie eller smerter, når barnet tisser.
•
Lænde- og eller mavesmerter evt. feber.
•
Ildelugtende, uklar og evt. blodig urin.
•
Hyppig trang til at tisse.
•
Renligt barn tisser i bukserne.
•
Rødme og irritation ved urinrøret.
Gode råd
•
•
•
•

Barnet behøver ikke at ligge i sengen, men har brug for mere hvile og ro end
sædvanligt.
Det er vigtigt med rigelig væske, så urinvejene »skylles« igennem.
Tilbyd drikkevarer, som barnet har lyst til.
Lær barnet gode tissevaner:
o Regelmæssig toiletbesøg.
o God tid til at tømme blæren ordentligt.
o Tørre sig rigtigt - fra skridtet og bagud mod endetarmen (piger)
o Regelmæssig vask med vand og sæbe. Sørg for at alle sæberester skylles af.
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•

•
•

Når barnet har feber, skal det kunne komme af med varmen. Tit er det nok, at barnet
er iført undertøj og små sokker. Læg et lagen eller dynebetræk over det i stedet for
dynen.
Giv barnet rigeligt at drikke. Tilbyd små mængder hyppigt. Spædbørn bør ammes
ekstra.
Når barnet har haft en urinvejsinfektion, skal urinen altid undersøges ved mistanke
om ny urinvejsinfektion.

Hvornår søger man hjælp:
Søg læge hvis barnet:
•
Har svie og smerter ved vandladning.
•
Over flere dage begynder at tisse i bukserne Hvis urinen ser underlig ud og/eller
lugter grimt.
•
Kaster op/gylper unaturligt over flere dage.
•
Virker slapt og du har dårlig kontakt med barnet.
•
Ikke kan tisse og ikke vil drikke.
•
Har høj feber mere end nogle dage.
•
Behandling:
Urinvejsinfektion behandles med antibiotika. Inden man starter behandlingen, er det vigtigt, at
barnets urin testes. Det kræver ofte hjælp at opsamle en urinprøve, der er velegnet til
undersøgelse. Behandlingen og hvordan den skal følges op beslutter man ud fra:
•
Hvor i urinvejene betændelsen sidder.
•
Barnets alder.
•
Barnets almentilstand.
Alle børn med symptomer på nyrebækkenbetændelse skal indlægges.
Forebyggelse:
Det kan være vanskeligt at forebygge, men gode toiletvaner kan i nogen grad forebygge infektion i
urinvejene.
Institution/dagpleje:

Barnet kan komme i institution, når feberen er ovre og barnet i
øvrigt har det godt. Er der mulighed for, at barnet kan blive
hjemme et par dage ekstra, er det fint, for de første par dage, har
barnet større risiko for at blive smittet med andre sygdomme. Det
gør også risikoen for at smitte andre børn mindre.
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