
Lett sykdom  

hos mor 

Alvorlig sykdom 

hos mor 

Barnet isoleres med mor 

på egnet barselrom  
 Mor munnbind ved nær-

kontakt med barn, god 

håndhygiene, evt hansker 

 Morsmelk ikke smittefarlig 

Under innleggelsen: 

 Innleggelse til amming er etablert  

 Vanlig barnelegeundersøkelse med dråpesmitteutstyr 

Vurdering/innleggelse  

barneavdeling/intensiv 

Følg lokal smittevernsrutine for mottak covid-19 

Håndtering av barn på føde/barsel etter fødsel 

Symptomer hos barn  

under innleggelse føde/barsel 

Barnet isoleres med med-

forelder / familiemedlem  

på egnet barselrom  
 Far potensielt  

smitteførende 

 Far med symptomer: 

munnbind ved  

nærkontakt med barn, god 

håndhygiene, evt hansker 

Symptomer hos barn etter utskrivelse 

Ved/etter utskrivelse: 

 Helsestasjon må informeres om covid-19 i hjemmet 
 3 uker åpen telefonhenvendelse til barneavdeling 
 Lav terskel for kontakt ved symptomer hos barnet 
 Munnbind for foreldrene kun anbefalt i helt spesielle 

situasjoner Behandlings-

trengende 

Ikke behandlings-

trengende 

Barnelegevurdering 

Lav terskel for PCR ved symptomer 

Innleggelse NFI 

Følg lokal  

smittevernsrutine 

mottak covid-19 

Videre observasjon 

egnet barselrom 

Lav terskel for  

rekontakt barnelege 

Smittemåte: 
 Dråpesmitte (alle luftveissekret) 

 Kontaktsmitte (avføring) 

Far/medforelder: 
Hvis påvist covid-19-infeksjon eller luftveis-
symptomer kan denne dessverre ikke være 
tilstede på sykehuset. Mor da potensielt 
smitteførende og må isoleres med barnet 

Covid-19-sykdom hos nyfødte: 
Få holdepunkter for alvorlig sykdom  

Barn av foreldre med påvist/mulig covid-19-sykdom 

Nyfødt barn, mor covid-19-syk 

eller mistanke om dette 

Mottak av nyfødte: se eget flytskjema  

PCR av mor 

hvis symptomer 

og ikke allerede 

tatt 

Smittsomhet hos barn: 
 Vaginalt født:  

Kontaktsmitte. Teoretisk risiko for viruskon-
taminasjon fra mors avføring 
Rengjør hud før vit. K, vurder tidlig bading 

 Sectioforløst, ikke vært hos mor:  
Svært liten smitterisiko 

 Vært hos mor:  
Dråpe-/kontaktsmitte  

 Barn med covid-19-suspekte symptomer: 
Dråpe-/kontaktsmitte uansett fødselsmåte 
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