
Opmærksomhedsliste til anamneseoptagelse  
og objektiv undersøgelse af BØRN 

Nedenstående opmærksomhedsliste indeholder en række symptomer og sygdomme/tilstande, som er mindre kendte  
i Danmark, men som er relativt hyppige hos gruppen af børn med flygtningebaggrund. Listen kan anvendes af lægen 
som en form for tjekliste ved den helbredsmæssige vurdering, men det forventes ikke, at lægen spørger ind til alle 
disse symptomer. Det skal bemærkes, at listen ikke er komplet. 

CNS/facies

• Tandstatus (henvis evt. til et kommunale tandpleje) 
• Skader på frenulum, eller drøbel

Hud

• Ar (følger efter vold, forbrænding?) 
• Pigmentforandringer i forhold til sjældne sygdomme, mongolpletter (ufarlige)
• Stria (led i pubertet, fysisk overgreb?) (se evt. bilag 2, punkt 1 og 4)
• Sår (se under voksne)

Lymfeknuder

• Se opmærksomhedsliste til voksne

Kardio-pulmonalt

• Hoste (astma og TB)
• Kardielle mislyde? Obs. febris rheumatica seq

Psyko-socialt (se evt. bilag 2, punkt 1 og 4)

• Særligt voldsomme oplevelser, tidligt voksenansvar, adskillelse fra forældre, traumer, overgreb 
• Arbejdsanamnese: tidlig debut på arbejdsmarkedet  

(helt ned til 6-7 års alderen)
• Skolegang, trivsel, venner

Urogenitalt

• Agglutination (er almindelig ved småbørn, kan forveksles med omskæring) 
• Vandladningsproblemer (obs. omskæring, andet overgreb)
• Børneorm og genitale streptokokker (giver rødme og i nogle tilfælde derfor mistanke om seksuel krænkelse) 
• Svær blufærdighed (obs. tidligere seksuel krænkelse) 
• Tidlig pubertet (evt. Tannerstadie)



Bevægeapparatet

• Medfødte/mindre synlige misdannelser (fødder, hænder, ryg, halsribben)
• Fødselsskader på skuldre 
• Fejlstillinger

Medicin og vaccinationsstatus

• Indtag og indikation af aktuel og lejlighedsvis medicin, herunder evt. vitaminindtag (feks. D-vitamin)
• Vacciniationsstatus 

Alkohol, tobak, andet rusmiddel

• Anvendelse kan ske fra tidlig alder, obs vandpibe, khat
• OBS – tidligere børnesoldater (voldsomme oplevelser, fængsel)

Gastro-intestinalt

• Diarre: Se opmærksomhedsliste til voksne
• Uspecifik abdominalia og afføringsproblemer: obs trivsel og fødeindtag, Obstipation (er hyppig)  

(se evt. bilag 2, punkt 1 og 4)

Psykomotorisk udvikling og almen tilstand

• Passer fødselsdato med fysiske udviklingstræk 
• Ved mindste mistanke om ikke alderssvarende udvikling bør syn og hørelse testes
• Andre udfordringer med sansning og eller specifikke indlæringsproblemer


