
 

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

Mottak og håndtering av barn ved fødsel 

Mor covid-19-syk 
Mor med  

luftveissymptomer 

PCR 

Smittevernstiltak iverksettes 

 Fødsel på egnet fødestue 

 Alt personell på fødestue må ha smittevernutstyr 

for covid-19 (dråpesmitte) 

 Asfyksibord / resuscitering på eget rom hvis mulig 

Mulig behov for tilsyn  

fra barnelege 

Tilkalles på samme  

indikasjon som ellers 

 Barnet håndteres som kontakt-

smitte, og evt munnbind pga 

sannsynlig luftveishåndtering  

 Flyttes ut av rommet umiddelbart 

uten kontakt med foreldre 

 Overleveres i sluse/utenfor døren 

 Barnet tas inn til mor først når det 

er avklart at innleggelse NFI ikke 

er nødvendig 

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 

Vaginal  

fødsel 
Keisersnitt 

Behov for innleggelse NFI 

Svært liten smitterisiko 

 Hvis mor intuberes: Åndedrettsvern på 

operasjonsstue, kirurgisk munnbind  

vanligvis tilstrekkelig i tilstøtende rom 

 For øvrig håndtering av barnet med 

hansker etter vanlig rutine 

 Barnet tas ikke med inn til mor igjen før 

det er avklart at innleggelse NFI ikke er 

nødvendig 

Behov for innleggelse NFI 

Behov for  

barnelegetilsyn 
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Innleggelse NFI 

Med 
smittevernsrutiner 

Ved pågående  
respirasjonsstøtte:  

Vurder flytting i  
lukket kuvøse  
(hvis tilgjengelig) 

Friskt barn 

Videre håndtering på 

egnet barselrom 

Primært sammen med mor 

Med smittevernsrutiner 

Smittsomhet hos barn: 
 Vaginalt født:  

Kontaktsmitte. Teoretisk mulighet for 
kontaminasjon fra mors avføring. 
Rengjør hud før vitamin K 

 Sectioforløst, ikke vært hos mor:  
Svært liten smitterisiko  

 Vært hos mor:  
Dråpe-/kontaktsmitte  

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

Smittemåte SARS-CoV2: 
 Dråpesmitte (alle luftveissekret) 

 Kontaktsmitte (avføring) 

Innleggelse NFI 

Barnet kan håndteres som 
smittefritt, men obs utvikling av 

luftveissymptomer første leveuke 

Friskt barn 

Friskt barn 


