
 

 

Fnat handlingsplan 191113 revideret  

Handlingsplan ved fnat på skolen 
Vi håndterer sygdommen i tæt samarbejde med sundhedstjenesten i Næstved Kommune, efter retningslinjer fra 
Sundhedsstyrelsens folder ”Håndtering af fnat på efterskoler o.lign.”, som beskrevet i skolens ”Handlingsplan mod 
fnat” 

 

• Elevholdet informeres om ”Fnat på efterskoler”, jf. Sundhedsstyrelsens pjece  

Kort om fnat 
Fnat er en ufarlig sygdom, der skyldes smitte med fnatmider, som overføres mellem mennesker, ved længerevarende 
tæt hudkontakt. Miden kan i sjældne tilfælde smitte via genstande fx håndklæder, sengetøj, tøj, sko, hovedtelefoner 
og stofmøbler. Alle kan blive smittet med fnat, og smitte skyldes ikke mangelfuld personlig hygiejne.  

Fnat viser sig ved intens hudkløe, der forværres ved sengetid. Kløen starter som regel 2- 6 uger efter, man er blevet 
smittet. Hos personer, som tidligere har været smittet, kan kløen starte allerede 1-3 dage efter smitte.  

Fnat viser sig desuden som et udslæt med små̊ væskefyldte, rødlige blærer på huden. Hvis kløen star på i længere 
tid, kommer der ofte kradsningsmærker på huden typisk ved håndled.  

I forbindelse med smitteopsporingen er åbenhed vigtigt, Man bør fra skolens side forsøge at understøtte en åben 
dialog og tilskynde til information om sygdommen samt søge at undgå̊ evt. stigmatisering ved det at have fnat.  

Elever med fnat – enkeltstående tilfælde 
1. Har en elev symptomer på fnat, skal eleven søge læge og få konstateret, om det er fnat 

o Forældrene informerer skolen om, hvorvidt eleven har fnat og handlingsplanen 
iværksættes 

 
2. Konstateres fnat hos en elev, skal familien orienteres om: 

o ”Sundhedsstyrelsens vejledning i håndtering af fnat på efterskoler” 
o Håndtering, behandling og forebyggelse af fnat er forældrenes ansvar 
o Eleven skal behandles 2 gange med én uges mellemrum 
o Eleven tages hjem indtil 12 timer efter, at behandling er iværksat 
o 2. behandling, der udføres efter én uge, aftales med elev og forældre 
o Forebyggende tiltag gennemføres: 

▪ Støvsugning af senge og stofmøbler, brugt af eleven, indenfor den seneste uge 
▪ Rengøring af værelse med almindelige rengøringsmidler 
▪ Vask af håndklæder og sengetøj ved 60 grader 
▪ Vask af tøj ved 60 grader 
▪ Såfremt tøjet ikke kan vaskes ved 60 grader, skal det henstå̊ urørt (fx i en plasticpose) i 3 

døgn ved min. 25 grader og lav luftfugtighed, eller 1 uge ved lavere temperaturer eller høj 

luftfugtighed. Denne fremgangsmåde kan også̊ benyttes ved stofmøbler, madrasser, 
hovedtelefoner og lignende 

 



 

 

3. Tætte kontakter informeres.  
Ved tætte kontakter forstås personer, som eleven enten har haft længerevarende (2-3 minutter) hudkontakt 
med (fx holdt i hånd, flettet fingre med, givet massage eller haft seksuel kontakt med), eller som eleven har 
delt seng, håndklæde, tøj og sko med på efterskolen eller andre steder, fx hjemme hos familien 

 
Eleven med fnat skal være med til at identificere og informere sine tætte kontakter indenfor de 
seneste 2 måneder: 

o Værelseskammerater og tissevenner 
o Nære venner, kærester og lignende 

 
4. Eleven skal informere sine tætte kontakter (eller aftale hvem der gør det) 

 

5. Skolen sender informationsbrev til tætte kontakters forældre: 
o Håndtering, behandling og forebyggelse af fnat er forældrenes ansvar 
o Tætte kontakter skal ikke undersøges af læge, med mindre de har symptomer på fnat 
o Tætte kontakter uden symptomer på fnat behandles én gang - samtidigt med at eleven med fnat 

behandles 

o Tætte kontakter til en person med fnat skal vaske håndklæder og sengetøj ved 60 grader 
o Tætte kontakter til en person med fnat behøver ikke at udføre tøjvask (og rengøring) 

 

6. Skolen udsender informationsbrev til alle forældre og pårørende, med: 
o Håndtering, behandling og forebyggelse af fnat er forældrenes ansvar 
o Generel information om fnat på efterskole (Sundhedsstyrelsens pjece) 
o Handlingsplan ved fnat på skolen 

Ved tilbagefald 
1. Elever med fnat og deres nære kontakter behandles efter ovenstående plan 
2. Der træffes beslutning om skærpet forebyggende indsats, eks.: 

o Berørte elever hjemsendes efter aftale med forældre i 3 døgn 

 

Større udbrud af fnat 
1. Skolen rådfører sig med sundhedstjenesten i Næstved Kommune 
2. Elever med fnat og deres nære kontakter behandles efter ovenstående plan 
3. Der træffes beslutning om skærpet forebyggende indsats, eks.: 

o Berørte elever hjemsendes i 3 døgn 
o Afdelinger hjemsendes i 3 døgn 
o Alle elever hjemsendes i 3 døgn 

 
 
 
 
 
Kasper Luffe 
Forstander 
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