
Kvalitetsarbejdet har nu foregået i klyngeregi i så lang tid, at 
der i flere tilfælde er begyndt at komme målbare resultater 
ud af arbejdet. Her kan du læse eksempler på de resultater, 
klyngearbejdet har medført rundt om i landet.

Rationel brug af antibiotika og fælles kommunale 
retningslinjer ved behandling af øjenbetændelse
KOOL klyngen, Kolding Kommune

Introduktion 
Øjenbetændelse er udbredt 
blandt småbørn, og det kan være en udfordring for både forældre og 
pædagoger at afgøre, hvilken behandling barnet skal have, og om barnet må 
komme i institution eller ej. Forvirringen skyldes som regel mangel på viden 
om forskellen på viral og bakteriel infektion – og uklare retningslinjer for 
håndteringen af øjenbetændelsen. 

Klyngens arbejde 
KOOL klyngen i Kolding har arbejdet med KiAP’s klyngepakke om 
øjenbetændelse ”Klyngepakke om Conjunctivitis”. Klyngen har derudover i 
samarbejde med Kolding Kommune fastsat ensartede regler og tydeliggjort 
dem for børnenes forældre. Dette kan skabe bedre klarhed over, hvornår børn 
må komme i daginstitution og sikre, at alle har viden om dette, og om hvornår 
der gives øjendråber.

Opfølgning / resultat af indsatsen
En af pointerne i klyngepakken er, at Chloramfenikol bør foretrækkes frem 
for Fucidinsyre, da der ikke er resistens over for Chloramfenicol, mens der 
er risiko for resistensudvikling over for Fucidinsyre. Klyngen havde emnet på 
klyngemøde sidst i februar, og som det ses af grafen, er det på få måneder 
lykkes klyngen at ændre udskrivningsmønsteret i den ønskede retning. 

Et godt eksempel fra klyngerne

Udover at anvende og implementere ensartede 
retningslinjer for behandling af øjenbetændelse 
har klyngen i samarbejde med Kolding Kommunes 
daginstitutioner udarbejdet en fælleskommunal instruks 
vedrørende behandlingen af øjenbetændelse.

I figuren til venstre ses udviklingen i brug 
af cholramfenikol og fucidinsyre fra januar 
til juli. KOOL klyngen afholdt klyngemødet i 
slutningen af februar måned.
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Instruks for behandling af 
øjenbetændelse i Kolding kommune

Børn med øjenbetændelse der må komme i institutionen: 
•  Langt de fleste tilfælde af øjenbetændelse er 

virus og kræver ikke behandling.
•  Ofte ses let rødme og gule klatter i øjnene især efter søvn. 
•  Disse børn må komme i institution og skal ikke ses af læge. 

Børn med øjenbetændelse der skal ses af læge: 
•  Hvis der er stærkt pusflåd fra øjet.
•  Hvis der er tydelig lysskyhed.
•  Hvis der er påvirket almentilstand eller feber.
•  Børn der behandles med antibiotika, må efter 2 døgn og 

symptomfrihed igen komme i institution.

Behandling af øjenbetændelse:
Chloramfenikol foretrækkes frem for fucidinsyre 
grundet resistens mod fucidinsyre.
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