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Svar på 10-dages forespørgsel fra MBU om begrænsning af re-
cepter på antibiotika ved øjenbetændelse 
 
Anders Winnerskjold, politisk ordfører, har på vegne af Socialdemokratiet i 

Aarhus Byråd, stillet en række spørgsmål omkring begrænsning af recepter 

på antibiotika. 

 

Forespørgslen kommer, efter at et tiltag i Kolding Kommune har vist sig at 

have en positiv effekt på brug af antibiotika til børn med øjenbetændelse. 

Ifølge tal fra Syddansk Universitet er andelen af danske børn i alderen 0-4 

år, der har fået antibiotikabehandling for primært øjenbetændelse, 17,3 %. 

Dette er fem procentpoint højere end i Norge, og hele 12,9 procentpoint 

højere end i Sverige. 

 

I Kolding Kommune har en gruppe praktiserende læger formuleret en in-

struks til Kolding Kommune, hvori de opfordrer til en mere lempelig tilgang til 

øjenbetændelse i kommunen børnehaver og vuggestuer. Denne indsats har 

fået antallet af antibiotikarecepter til behandling af øjenbetændelse til at fal-

de med næsten 30 % fra 2018 til 2020. 

 

På den baggrund ønsker Socialdemokratiet at få undersøg mulighederne for 

at gøre en proaktiv indsats for at modvirke multiresistens ved at begrænse 

unødvendigt brug af antibiotika. 

 

I det følgende besvares forespørgslens tre spørgsmål. 
 
1. Hvorvidt er det konkrete eksempel fra Kolding Kommune med en 
mere lempelig tilgang til øjenbetændelse kendt i Aarhus Kommune, og 
er muligheden for at implementere en lignende praksis i Aarhus Kom-
mune blevet belyst? 
 
I Aarhus Kommune kender vi ikke sagen fra Kolding Kommune i detaljer. På 
baggrund af de foreliggende oplysninger, samt oplysninger i pressen, vurde-
res det, at de retningslinjer, Kolding Kommune har implementeret, svarer til 
den praksis, vi allerede har i Aarhus Kommune. 
 
I Aarhus Kommune følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. smit-
somme sygdomme i dagtilbud. Børn og Unge i Aarhus har altså ikke egne 
retningslinjer for f.eks. øjenbetændelse. Det betyder bl.a., at børn gerne må 
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komme i dagtilbud med milde symptomer på øjenbetændelse – uden be-
handling med antibiotika. Ved svære symptomer på øjenbetændelse må 
barnet ikke komme i dagtilbud. Det er her barnets praktiserende læge, som 
afgør, om barnet skal i behandling med antibiotika. 
 
Alle dagtilbud er orienteret om Sundhedsstyrelsens retningslinjer for smit-
somme sygdomme. Er dagtilbuddene i tvivl, kan de få rådgivning fra Børn og 
Unge-lægerne. 
 
2. Hvorvidt kan praksissen fra Kolding Kommune tænkes at gøre sig 
gældende i Aarhus Kommune – dels for øjenbetændelse, dels i andre 
sammenhænge, hvor det vurderes at være hensigtsmæssigt ud fra et 
sundhedsperspektiv? 
 
Børn og Unge i Aarhus Kommune vurderer, at den praksis, der anvendes i 
Kolding Kommune, allerede er gældende i Aarhus Kommune ift. øjenbetæn-
delse. Børn og Unges rådgivning af dagtilbuddene følger Sundhedsstyrel-
sens retningslinjer både ift. øjenbetændelse og ift. andre sammenhænge. 
 
3. Hvorvidt og i givet fald hvorledes arbejdes der med mulighederne for 
at vejlede om bedre håndtering af såvel øjenbetændelse som andre 
relevante sammenhænge med henblik på at reducere unødvendigt an-
tibiotikabrug? 
 
Børn og Unge i Aarhus Kommune vurderer, at det løbende er relevant at 
minde dagtilbud om de gældende retningslinjer, så dagtilbuddene ikke sen-
der for mange børn hjem uden grund. 
 
Det vurderes dog, at det lige nu ikke er et passende tidspunkt at sende en 
påmindelse til dagtilbuddene om retningslinjerne for smitsomme sygdomme, 
da nogle af retningslinjerne afviger fra retningslinjerne ifm. COVID-19. 
Ifm. forebyggelse af COVID-19-smitte må børn med milde symptomer ikke 
være i dagtilbud. Det vil højst sandsynligt skabe forvirring ude i dagtilbudde-
ne, som i forvejen har travlt med at vurdere symptomer ved børnene for at 
sikre, at der ikke er syge børn til stede. 
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Medarbejdere kan altid ringe til børn og unge-lægerne og få konkret vejled-
ning om et specifikt barn, hvis de er i tvivl om, hvorvidt barnet må være i 
institutionen – også når der ikke er COVID-19-epidemi. 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 
                     Thomas Medom  

/ 
        Martin Østergaard Christensen 
 


