
  

Britiske børn 
indlagt på intensiv 
under 
coronaepidemi: 
Derfor skal du ikke 
være bekymret 

Læger i Storbritannien advarer om, at få børn rammes af en 
sjælden betændelsessygdom, som muligvis kan relateres til 
coronavirus. Danske overlæger er opmærksomme på 
fænomenet, og ser ingen grund til panik. 

 
Særligt i London har læger oplevet en stigning af børn, der bliver 
ramt af alvorlige komplikationer under coronaepidemien. Det 
undersøges nu, hvordan komplikationerne kan relateres til covid-19. 
Foto: Hannah Mckay/Reuters/Ritzau Scanpix 
Onsdag d. 29. april 2020, kl. 18.16 



Del denne artikel 
•        
MIKKEL DANIELSEN 
  
Et mindre antal britiske børn – som ikke i forvejen har haft 
lidelser – er døde efter at være ramt af ny kombination af 
symptomer, som forbindes til covid-19. Det fortalte 
Storbritanniens sundhedsminister tirsdag. 
De seneste uger har Storbritanniens sundhedsmyndigheder 
registreret en stigning i antallet af børn, der må indlægges på 
intensiv med en ukendt betændelsessygdom. Danske overlæger 
fastslår dog, at danske forældre ingen grund har til at være 
bekymrede. 
»Vi har fulgt udviklingen i Storbritannien. Men vi ser ingen ny 
udvikling herhjemme. Det er stadig ekstremt sjældent at børn 
bliver smittet med covid-19 og får alvorlige symptomer,« siger 
Mette Holm, der er overlæge på Aarhus Universitetshospitals 
børneafdeling og specialist i infektionssygdomme. 
Tidligere på ugen udsendte de britiske sundhedsmyndigheder 
NHS en advarsel til landets praktiserende læger: 
Heri beskrev de, hvordan et voksende antal børn – særligt i 
London – de seneste uger er blevet indlagt med en 
betændelsestilstand. Symptomerne er høj feber og opsvulmede 
blodbaner. Flere børn er blevet indlagt på intensiv, enkelte er 
døde. 
Det er ukendt, hvor mange børn, der har været indlagt på grund 
af sygdommen, men drejer sig om »meget få,« understregede 
sundhedsminister Matt Hancock. 
Nogle af de ramte børn har været smittet med covid-19, mens 
andre ikke har. 
De britiske sundhedsmyndigheder finder det påfaldende, at 
stigningen finder sted, samtidig med at covid-19 spreder sig i 
samfundet. Men koblingen mellem coronavirussen og børnenes 
alvorlige symptomer, undersøges stadig. 



 
Sundhedsminister Matt Hancock advarede om en stigning i 
tilfældene af de ukendte komplikationer tirsdag. 
Foto: Andrew Parsens/Downing Street HA/Ritzau Scanpix. 
Sygdommens symptomer minder om dem, man kender fra den 
såkaldte Kawasakis sygdom: Feber, udslæt og hævede kirtler. I 
de mest alvorlige tilfælde, kan der udvikle sig betændelse i 
blodbaner og organer. 

Artiklen fortsætter efter annoncen 
       
Der er stadig en del, som lægevidenskaben ikke ved om 
Kawasakis sygdom. Men man mener, at sygdommen skyldes et 
overaktivt immunforsvar. 
»Fra starten af det nye coronaudbrud har danske børnelæger 
været klar til at behandle børn med symptomer på et overaktivt 
immunforsvar, da vi har vurderet, at det kunne vise sig hos 
børn, der bliver smittet med covid-19,« siger Ulrikka Nygaard, 
der er overlæge på Rigshospitalets børneafdeling. 
Men endnu har de danske hospitaler ikke behandlet ét eneste 
barn, der haft symptomer på et overaktivt immunforsvar efter 
at være testet positiv for covid-19. 
»Vi har været klar til det og arbejdet omhyggeligt med risikoen, 
men vi har endnu ikke haft nogen tilfælde,« siger Ulrikka 
Nygaard. 
Ifølge den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut 
fra 15. april har kun 15 danske børn været indlagt med covid-
19. Størstedelen af disse børn er dog testet positiv i forbindelse 
med andre undersøgelser på hospitalet. 
Kun fem børn under 18 år har været indlagt på grund af covid-
19 på de danske hospitaler i mere end et døgn, fortæller Ulrikka 
Nygaard. Ingen har haft behov for behandling på intensiv 



afdeling. 
Hun opfordrer danske forældre til at kontakte lægen, som de 
plejer ved sygdom. De skal undgå at blive overbekymrede, siger 
hun. 
Desuden fortæller hun, at Kawasakis sygdom normalt udvikler 
sig langsomt, og at den oftest kan behandles effektivt. De ramte 
børn har ofte feber i flere dage, inden sygdommen udvikler sig 
alvorligt, siger Ulrikka Nygaard. 
Tak for advarslen 
Omtrent 25 børn bliver normalt indlagt med symptomer på 
Kawasakis sygdom årligt på de danske hospitaler. De færreste år 
må flere end ét barn indlægges på intensiv med sygdommen. 
Men man har indtil videre ikke registreret en stigning i antallet 
af tilfælde i 2020, siger overlæge Mette Holm. 
Det er uvist, hvad der nøjagtigt forårsager Kawasakis sygdom, 
som er mest udbredt i asiatiske lande. 
Overlæge Mette Holm er glad for, at de britiske læger har 
udsendt advarslen. Der er stadig mange ubesvarede spørgsmål 
om, hvordan covid-19 rammer. Og når der tegner sig et 
urovækkende mønster, bør der gøres opmærksom på det. 
»Det vidner om den ydmyghed, vi bør have over for den her 
sygdom,« siger hun.	


