
BØRNEORM (enterobius vermicularis) 

Børneorm er langt den mest almindelige årsag til ormeinfektion i Danmark, og er en ca. 1 cm lang, 
hvid orm, som er tynd som en tråd og lever i tyktarmen. 
Symptomerne på børneorm er kløe omkring endetarmsåbningen. Kløen skyldes, at hunormene om 
natten vandrer ud til endetarmsåbningen, hvor de lægger æg i hudfolderne. Barnet kan få 
mavekneb og let kvalme, men det er dog sjældent. Kløen kan også nedsætte barnets 
koncentrationsevne. Som regel er der ingen symptomer. Forældre opdager tit, at deres barn har 
børneorm, ved at se de 1 cm lange trådtynde, hvide orm omkring barnets endetarm eller på 
afføringen 

Hvordan forløber sygdommen? 
Børneorm er en generende, men helt harmløs sygdom, hvis vigtigste symptom er kløe omkring 
endetarmsåbningen. Når barnet klør sig, får det æg på fingrene, som det sutter på. På den måde 
smitter barnet sig selv, og holder infektionen ved lige. 
Kløen skyldes, at hunormene om natten vandrer fra tyktarmen og ud til endetarmsåbningen, hvor 
de lægger deres æg. 
Når ormene derefter vil vende tilbage til tarmen, kan de hos piger ved en fejl komme op i skeden. 
Dette giver ikke symptomer, men kan gøre det vanskeligt at slippe af med ormene igen. 

Hvordan smitter ormeinfektion?  
Børneorm smitter fra menneske til menneske. Æggene kan overleve i støv i 2 uger, og derfor kan 
du også blive smittet ved at indånde støv. Børn i daginstitutioner smitter let hinanden: Barnet får 
ormeæg på fingrene og sutter på fingrene - på den måde kommer æggene ned i barnets mave-
tarmkanal, hvor de udvikler sig til orm. Børneorm smitter nemt andre i familien, og derfor er det 
vigtigt, at hele husstanden bliver behandlet samtidigt. Da æggene kan overleve flere uger i 
omgivelserne, er grundig rengøring også vigtig. Desuden kan børnene smitte sig selv, fordi 
behandlingen ikke dræber æggene, men kun de voksne orm. Det er derfor vigtigt at gentage 
behandlingen. 

Specielle forhold hos børn 
Det er vigtigt, at hele husstanden bliver behandlet samtidigt. Derudover er det nødvendigt med en 
god hygiejne, som er:  

 grundig håndvask 
 kortklippede negle 
 eventuelt bomuldshandsker til børnene om natten 
 hyppig skift af undertøj og sengetøj 
 grundig rengøring (fjern mest muligt støv) 
 et bad hver morgen for at fjerne æg omkring endetarmsåbningen 

Behandling 
Børneorm behandles primært med vermox (mebendazol). Hele husstanden skal behandles 
samtidigt, og behandlingen skal gentages mindst 3 gange. Det kan være en god ide samtidig at 
give et mildt afføringsmiddel for at få skyllet ormene ud - især hvis der er hård afføring. 
Hos piger, hvor ormene kan kravle op i skeden, kan behandlingen kræve et andet ormemiddel, 
albendazol. Albendazol til mennesker er ikke i handlen i Danmark, men kan skaffes af hospitaler 
og speciallæger. 

 

 

 

Behandling: Vermox 100 mg som enkeltdosis 3(6) gange med 2 ugers mellemrum. 
Medicin:  Vermox tabletter (6 stk) eller mikstur 20 mg/ml (30 ml). 
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