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ANAMNESE

Vaksinasjonsstatus

Immunstatus

Reiseanamnese

Medikamenter 

Eksponering for dyr

Insektsstikk

Hjertesykdom

Eksponering for andre syke

Hvor begynte utslettet og hvordan spredte det 
seg

Prodromalsymptomer

Eksantem – utslett

Enantem – lesjoner på slimhinner 



MORFOLOGI 

Makler – avblekbare erytematøse
lesjoner

Papler – eleverte lesjoner < 5 mm

Plakk – eleverte lesjoner > 5 mm

Noduli – som over med rund 
konfigurasjon

Elveblest  - papler eller plakk som varer 
< 24 timer

Vesikler – væskefylte, eleverte lesjoner < 
5 mm

Bullae – som over > 5 mm

Pustler – vesikler med purulent innhold

Purpura

 Palpabel – vaskulitt med sekundær blødning i 
hud

 Ikke palpabel – blødning i huden

 petecchier <3 mm 

 Ekkymoser > 3 mm

Ulcus – huddefekt som når øvre lag av 
dermis

Eschar – nekrotisk sår med svart skorpe



MESLINGER  - MORBILLIFORMT EKSANTEM - MAKULØST

Inkubsjonstid 1-2 uker

Katarralsk stadium 3-4 dager
3 c’er: cough, coryza, conjunctivitis

Lysskyhet, feber.  

Kopliks flekker 
Første to dager av sykdommen – før eksantemet!

Eksantemstadium 2-5 dager
Feber faller og stiger igjen når utslettet opptrer

Utslett starter bak ørene/ i ansiktet og sprer seg til resten 
av kroppen/ekstremitetene

Smitte
Mest smittsomt i den katarralske fasen, men kan smitte 
inntil 4-5 dager etter debut av utslett



MESLINGER 

134 000 dødsfall/år – redusert fra  535 000 i 
år 2000, grunnet vaksineoffensiv

Ekstremt smittsomt

Komplikasjoner: 
 otitt, pneumoni, diare
 Encephalitt (1/5000, 20-40% får varig sekvele)
 1/100 dør i fattige land
 1/5000 dør i den vestlige verden

Diagnostikk
 Serologiske prøver
 Spyttprøver (PCR)- bakre svelgvegg og tonsiller+ 

munnslimhinne av begge kinn og under tungen

http://www.google.no/imgres?q=measles&hl=no&sa=X&biw=1015&bih=577&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=4BteGJSRc1xYzM:&imgrefurl=http://hardinmd.lib.uiowa.edu/cdc/measles5.html&docid=vzg6GeP7s7LUaM&imgurl=http://hardinmd.lib.uiowa.edu/pictures22/cdc/989_philMeaseyes_lores.jpg&w=514&h=479&ei=ND1gUKOsMovRsgbdw4GQDA&zoom=1&iact=hc&vpx=516&vpy=226&dur=1625&hovh=217&hovw=233&tx=109&ty=126&sig=105774179780935300133&page=1&tbnh=123&tbnw=128&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:8,s:0,i:95




NÅR SKAL MAN TENKE MESLINGER?



MESLINGER- VAKSINE

Vaksinen ble innført i 1969- 96% vaksinasjonsdekning

1 dose gir 95% beskyttelse gitt ved/etter 15 mnd alder

På spesiell indikasjon kan vaksinen gis ned i 6 mnd alder

 Barnet må ha en ny dose ved 15 mnd alder

Alle som ikke er vaksinert og ikke har gjennomgått meslinger anbefales vaksinasjon- kostnadsfritt 
for alle

 ikke nødvendig med antistoffundersøkelse

Uvaksinerte som eksponeres for smitte kan få beskyttelse av vaksine gitt innen 72 timer etter 
vaksinering

Spedbarn < 6 mnd kan få immunglobulin (Beriglobulin) inntil 5-6 dager etter eksponering



Parvovirus B19

Slapped cheek og perioral
blekhet

Deretter diffust eksantem på 
trunkus og ekstremiteter som 
kommer og går i et 
girlanderformet mønster i 7-
10 dager

Vanligst fra 5- 15 års alder

Hos større barn og voksne: 
papulært-purpura i hanske og 
sokk-utbredelse

Artritt/artralgi vanlig hos 
voksne

- kan vare i uker til måneder

Aplastiske kriser hos anemiske 
pasienter



Exanthema subitum- Humant 
Herpesvirus 6

Peak alder 6-9 mnd

Feber gjennomsnittlig 39,6 grader

Ca 20 % får utslettet omtrent når feberen avtar

Assosiert med feberkramper hos spebarn, særlig 
i alderen 12-15 mnd
 36 % av infiserte barn fikk feberkramper

Viruset er nevrotropt 
 Kan gi encefalitt 





SCARLATINA- GAS MED ERYTROGENT TOXIN
Vanligst hos barn 5-11 år i vinter- og vårmånedene

Utslettet starter i ansiktet og generaliseres i løpet av 
24 t

Sandpapir-følelse

Mest tydelig i flexorområder: axiller, lysker og albuer

Slappe, dårlig matlyst, hodepine, høy feber i 3-4 
dager, sår hals, forstørrede lymfeknuter lokalt

Hypertrofe smakspapiller på tungen

Perioral blekhet

Flassing etter ca 1 uke

Komplikasjoner
 Otitt, nekrotisk angina, glomerulonefritt, arrytmier, myocarditt, 

rheumatisk feber
Behandling- penicillin i 10 dager





VARICELLA

«Stjernehimmel» av efflorescenser av ulik 
alder

Begynner på truncus

Verre hos atopikere og pasienter med 
immunsvikt 

Inkubasjonstid 21 dager

Mest smittsomt i den kataralske  
prodromalfasen og fra vesikler oppstår

 Fram til de siste er tørket inn

 5 dager



VANNKOPPER – KOMPLIKASJONER 
Akutte: 

 Ørebetennelse

 Bakterielle sårinfeksjoner/cellulitt

 GAS

 Pneumoni

 Cerebellitt (forbigående ustøhet)

Sene: herpes zoster

 Helvetesild

 Viruset ligger latent i nervecellene nær 
ryggmargen og aktiveres av ulike årsaker 

 Vanligvis hos eldre men kan forekomme hos 
barn, ofte ved immunsuppresjon



HERPES SIMPLEX 1

Primærinfeksjon ofte som krafitig
stomatitt
 aftøs stomatitt

Reaktivering vanligst som munnsår men 
kan forekomme hvor som helst 

Inokulering på fingre gir «herpetic
whitlow»
 Helsearbeidere, tannleger eksponert

 Voksne HSV-2

Aciclovir ved behov



Ekzema herpeticum
Utbredt HSV type 1 infeksjon ved atopisk 
dermatitt

Potensielt alvorlig tilstand som krever rask 
behandling
 Disseminert infeksjon

 Ofte superinfeksjon med SA

 Obs keratitt

Økt risiko dersom eksemet behandles med 
systemiske steroider, cyklosporin eller 
metotrexat

Viktig å ta prøve til virus PCR ved mistanke evt 
prøve til dyrkning 

IV (p.o.) Aciclovir evt anti-stafylokokkmiddel, 
lpkalbehandling av øyne



EBV - MONONUCLEOSE

Morbilliformt utslett – særlig hvis 
det er gitt aminopenicillin
 Diagnostisk

Obs bakterielle superinfeksjoner i 
halsen

 Ta dyrkning til aerobe og anerobe 
mikrober

 Fusobakterier kan gi alvorlige 
komplikasjoner

 Lemierre- the forgotten disease 



GIANOTTI-CROSTI SYNDROM –
PAPULAR ACRODERMATITT

Papuløst virus utslett med 5-10 mm store lesjoner 
hos barn 6 mnd – 12 år

Begynner på bena og bleieområdet, deretter 
armer og til slutt ansikt mens truncus spares

Lite kløe og allmennsymptomer

2-8 ukers varighet

 Ulike virus

 Hepatitt B

 EBV

 Enterovirus

Behandling

 Fuktighetskremer

 Milde kortisonsalver



URTICARIA 

Erytematøst og ødematøst (vablete) kløende utslett 
som er flyktig og flytter på seg innen 24 timer. Nye 
fortsetter å kommer også utover 72 t

Mediatorfrigjøring fra inflammatoriske celler i 
huden

 Vanligvis viral infeksjon ~80 %

 Unntaksvis allergi

 Anamnese?

Visse medikamenter kan gi direkte histaminfrisetting 
uavhengig av IgE

 Vankomycin, NSAIDs, Røntgenkontrastmidler, Muskelrelaksantia

Behandling

 Antihistaminer evt steroider 



Erythema multiforme minor/major

Akutt betennelse i huden
Overfølsomhetsreaksjon eller allergisk reaksjon etter 
infeksjon evt medikamenter 

Eksantem med target lesions som utvikler seg i 
løpet av 72 timer
Ikke obligat med target lesions!

Papler, makler og sentrale vesikler/bullae

Varighet ca 2 uker, deretter flassing og 
hyperpigmentering

90 % infeksjonsutløst
Herps simplex, mycoplasma

10 %  medikamenter 
(NSAIDS, sulfonamider, antibiotika, antiepileptika)



STEVENS JOHNSON SYNDROM/TOKSISK EPIDERMAL NEKROLYSE

Spekter av samme sykdom

 <10 % av kroppsoverflaten affisert - SJS 
(5 % mortalitet)

 > 30 % av kroppen: TEN (opptil 30 %  
mortalitet)

 Feber

 Initialt makulopapuløst eksantem som 
utvikler seg 

 Blemmedannelse i hud og slimhinner

 Sekveler i form av øyepatologi med 
arrdannelse i konjunktiva/sklera

 Leukopeni – fare for sepsis ved TEN

Medikamenter:
Sulfonamider

Andre antibiotika

Anti-epileptika

Allupurinol

NSAIDs

SEPONERES!

Behandling:
Plasmaferese

Cyclosporin

Steroider

Væske

Behandle superinfeksjoner

Sårbehandling

Lokale steroider i øyne



Henoch-Schonleins purpura- vasculitt med palpabel
purpura

Vanligste vaskulitt hos barn – betennelse i blodkar i hud, 
GI-tractus, ledd og nyrer
Immunkomplekser med IgA slår seg ned i små blodårer og trigger 
betennelse

Vanligst 2-10 år men kan forekomme i alle aldre

Insidens UK 20/100.000

Klassisk triade:  Purpura, artritt og magesmerter

2/3 får artritt og artralgi

½  får nyreaffeksjon
Mildt nefrotisk eller nefrittisk syndrom til nyresvikt 
< 0,5% % utvikler nyresvikt

2/3 får symptomer fra GI-traktus

Impliserte agens ved HSP:

Streptokokker, HBV, HSV, Parvovirus B19, adenovirus, coxsackie virus, Helicobacter pylori, meslinger, mumps, 

rubella, mycoplasma

Medikamenter: ACE-hemmere, vancomycin, cefotaxim, diclofenac, ranitidin 



HENOCH-SCHOENLEINS PURPURA

God prognose, varighet 1-6 uker med flere utbrudd

Oppfølging: 
 Fange opp pasienter med nefritt og fare for kronisk nyreskade

 U-stix og BT hver uke til det har gått 2 uker etter siste utbrudd av sykdommen, deretter sjeldnere.

 Avsluttende kontroll av U-stix og BT etter 3 mnd

 Henvise pediater ved hematuri eller proteinuri

Behandling
 Ingen kausal behandling tilgjengelig

 Ved moderate magesmerter paracetamol/NSAID

 Alvorlige magesmerter prednisolon

 Glomerulonefritt: prednisolon, cyclofosfamid, plasmautskiftning



IDIOPATISK TROMBOCYTOPENISK PURPURA (ITP)

Årsak ukjent

Trc vanligvis < 20

Insidens 2-8/100.000

Peak alder 2-6 år

Banal infeksjon 1-3 uker før

Varer vanligvis 2-4 uker

Spontan remisjon hos 80%

Friske barn med hudblødninger, 
neseblod, blødninger i munnhulen

God prognose

Immunglobuliner 

Steroider

Monoklonalt antistoff



SEPSIS
Rask utvikling

Høyfebrilt, dårlig barn
 Hypotermi

Frostanfall, smerter

Sløv, fjern

Kvalme oppkast
 Magesmerter, diare

Tidlige tegn på sjokk:
 Kalde hender og føtter
 Tachykardi, tachypnoe
 Lav urinproduksjon
 Blekhet, marmorering i hud

Multiorgansvikt

DIC- blødning, tromber

Hudblødninger- peteccier, ekkymoser



MENINGOKOKKSEPSIS

Alvorlig syk, febril, takykard, 
muskelsmerter evt diare

Hudblødninger som øker raskt i antall 
og størrelse

50% dør innen 12 timer etter 
innleggelsen

Rask bakterievekst og frigjøring av 
endotoksiner medfører sirkulatorisk 
kollaps og multiorgansvikt

Antibiotika prehospitalt dersom > 30 
minutter til sykehus

 Benzylpenicillin i.m. og volumbehandling


