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Tips from paediatricians 

ONDT I MAVEN
De fleste børn oplever at få ondt i maven, og heldigvis går det oftest over af sig selv.
Hos større børn skyldes mavesmerter oftest forstoppelse eller maveinfektion.
Mindre børn kan godt klage over ondt i maven, selvom de er syge et andet sted i kroppen. 
De vil stort set altid sige, at de har ondt lige omkring navlen, lige meget hvad årsagen til 
mavesmerterne er. Helt små børn kan trække benene op under sig eller græde kraftigt, eller i 
lang tid, når de har ondt i maven.

Råd:

• Tag den med ro og vær opmærksom på barnets signaler.

• Se tiden an, hvis barnet har milde mavesmerter.

Ring til din egen læge i dagtimerne. 
Herefter til vagtlæge eller akuttelefon, hvis dit barn:

• har ondt i maven og feber

• er slapt og sløvt

• har kraftige smerter og ligger forpint, eller slet ikke vil bevæge sig

• har smerter som flytter sig til nedre, højre side af maven

• har ondt i maven efter at være faldet eller kommet til skade

• har indtaget magneter eller knapbatteri

• har blod i opkast eller i afføring, eller hvis opkastet er grønt

• hvis din dreng klager over smerter fra pungen.

Eller hvis du bare synes, det går den forkerte vej, selvom du har prøvet rådene i denne 
vejledning.

Ring 112, hvis dit barn:

• er slapt og sløvt og du har 
svært ved at komme i kontakt 
med dit barn. F.eks. hvis du 
ikke kan få øjenkontakt.

• har voldsomme konstante 
mavesmerter.

Du kan også se Børnelægernes 
Børnetips’ film om ondt i maven på:

www.børnelægernesbørnetips.dk

Scan QR koden og se filmen.

https://www.regionh.dk/boernelaegernesboernetips/Sider/Ondt-i-maven.aspx
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