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Folkehelseinstituttet har startet utvidet datainnsamling av gravide som innlegges på sykehus
med covid-19. Informasjon om datainnsamling er lagt ut på folkehelseinstituttet sine
nettsider.
(https://www.fhi.no/nyheter/2020/planlegger-datainnsamling-om-covid-19-hos-gravide/ )
Anbefalingen er utarbeidet på vegne av Norsk Gynekologisk forening bestående av fødeleger,
mikrobiolog og fostermedisinere i tett samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI). Vi har også
innlemmet anbefalinger utarbeidet av nyfødtleger i samarbeid med FHI. Hensikten med
veilederen er å sikre at tilnærmingen til gravide-og barselpasienter som er eksponert for
SARS-CoV-2-smitte er mest mulig lik på nasjonalt nivå. Det tas høyde for at tilpasninger vil
måtte gjøres på det enkelte sykehus basert på den fysiske utforming av hver enkelt avdeling,
tilgjengelig personell og pasientpopulasjon.
Tidligere utgaver av veileder og rutine for revisjoner:
Retningslinjen er formulert på bakgrunn av til enhver tid tilgjengelig kunnskap og
internasjonale anbefalinger knyttet til SARS-CoV-2-utbruddet. Veilederen blir gjenstand for
fortløpende revisjon når kunnskapsgrunnlaget endres.
Tittel og dato for tidligere versjoner av veilederen:
Koronavirus ved svangerskap og fødsel, Versjon 1, 24.03.2020
Koronavirus ved svangerskap og fødsel, Versjon 2, 14.04.2020
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1. Bakgrunn
1.1 Etiologi (1)
Det nye koronaviruset (coronavirus) kalles SARS-CoV-2 og forårsaker sykdommen covid-19.
Koronavirusfamilien omfatter mange ulike virus som kan gi luftveisinfeksjon, varierende fra
vanlig forkjølelse til alvorlige influensalignende sykdommer, med respirasjonssvikt som SARS
(Severe Acute Respiratory Syndrome) og MERS (Middle East Respiratory Syndrome).
Av tidligere kjente koronavirus ligner SARS-CoV-2 mest på SARS-viruset som forårsaket et
utbrudd i 2003.

1.2 Epidemiologi (2)
Utbruddet med dette koronaviruset startet i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i
desember 2019, og ble i begynnelsen knyttet til et matmarked i byen. Viruset ble identifisert
av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020.
De fleste SARS-CoV-2- smittede utvikler mild sykdom (ca. 80 %). Ca. 15% utvikler alvorlig
sykdom med sykehusinnleggelse og ca. 5 % innlegges intensivavdelinger (3). Den globale
mortalitetsraten er estimert til 0,66-1,38 % (4). Sykdommen smitter mellom mennesker og
har spredt seg fra Kina til store deler av verden.
Den 30. januar 2020 erklærte WHO koronavirus-utbruddet som en "alvorlig hendelse av
betydning for internasjonal folkehelse".
12. mars 2020 erklærte WHO utbruddet som en pandemi.
Det er nå (pr 25. mai 2020) svært lav pågående smittespredning av koronavirus i
befolkningen i Norge. Siste modell fra FHI viser at sannsynlighet for smitte fra en
asymptomatisk person som fører til covid-19 hos den smittede, er 0,001% (dvs. én av 100
000). Ved innkomst i sykehus triageres pasienter mht. symptomer på covid-19, slik at risiko
for smitte i sykehus reduseres ytterligere. For oppdatert informasjon om smittesituasjonen
se (https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/dags--og-ukerapporter/dags-og-ukerapporter-om-koronavirus/).

1.2.1 Smittemåte
Viruset smitter først og fremst ved dråpe- og kontaktsmitte. I en artikkel som oppsummerer
funn fra 116 gravide med covid-19, ble det ikke påvist virus i fostervann, navlestrengsblod
eller pharynxprøve fra 10 nyfødte som ble testet ved fødsel (5, 6). Det ble heller ikke funnet
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koronavirus i brystmelk hos de 12 kvinnene som ble undersøkt. Det er nylig publisert en
amerikansk studie, der hinner og placenta ble undersøkt for SARS-CoV-2 virus hos 11 gravide
med covid-19. Hos 3 av kvinnene var placenta- eller hinne-prøvene PCR-positive, men det
ble ikke funnet virus i luftveier hos de nyfødte som alle var klinisk friske (7). I UKOSS-studien
(UK Obstetric Surveillance System) publisert i mai 2020, ble det funnet SARS-CoV-2 virus hos
5 % av de nyfødte barna (50 % av prøvene tatt < 12 t etter forløsning) (8). Det er rapportert
om positiv IgM antistoff-serologi hos et fåtall nyfødte barn, men det ble ikke påvist virus i
luftveier ved gjentatt testing og alle var klinisk friske (5, 9). Det er per i dag mulig at
transmisjon av SARS-CoV-2 fra mor til barn før eller under fødsel kan forekomme, men i liten
grad. Dog er dette rapportert kun i enkelte studier og den kliniske betydningen er usikker da
disse nyfødte var friske.
I studier er det sett overlevelse av SARS-CoV-2-viruset på overflater fra minutter opptil 7
dager, avhengig av materiale, fuktighet og temperatur (10).
Smittekilder
 Luftveier: Det er påvist virus i alle typer luftveissekret (øvre og nedre) og i spytt
 Avføring: Viruset er funnet i avføring hos 30-50 % av de smittede (1, 11)
 Urin: Få smittede har påvisbart virus i urin
 Blod: Det mangler sikre data på viremi (påvisbart virus i blod) foreløpig. I noen
rapporter er det påvist virus i blod hos 8-15 % (12, 13). De få syke som er rapportert
med viremi ser ut til å ha meget lav virusmengde i blod og kun kortvarig. Risikoen for
blodsmitte til barnet er sannsynligvis svært liten
 Vaginalsekret: Det er lite trolig at virus kan replikere i vagina siden viruset binder seg
til ciliært luftveisepitel. Det er så langt ikke funnet virus hos de 50 tilfeller der
vaginalsekret er undersøkt (14)
 Brystmelk: Det er så langt ikke funnet virus i melk (15, 16)
Oppsummert bør kroppssekret eller materiale tilsølt med kroppssekret fra SARS-CoV-2smittede gravide og fødende håndteres som potensielt infeksiøst. På grunn av en ukjent
andel asymptomatiske gravide, bør personell ved fødeavdelingen bruke egnet
beskyttelsesutstyr i alle dråpesmittesituasjoner, slik som under trykketiden ved fødsler. Bruk
av utstyr (hansker, munnbind (II/IIR), øyebeskyttelse, forkle/frakk) foreslås tilpasset
avdelingens prosedyrer, pasientsmittesituasjon og screeningaktivtet.

1.3 Gravide og SARS-CoV-2-smitte
Generelt kan gravide som er smittet av luftveisvirus (f.eks. influensa) ha økt risiko for mer
alvorlig forløp, inkludert respirasjonssvikt, slik man så under SARS-utbruddet i 2003 (17). Ved
smitte med SARS-CoV-2 er det så langt ikke sett at gravide er mer utsatt for smitte eller
alvorlige respirasjonssymptomer enn ikke-gravide (8, 18, 19). I en preliminær rapport om
smittesituasjonen i USA er det angitt at ca. 2 % av de smittede var gravide (20). Av 16749
innlagte pasienter i Storbritannia med covid-19 var 6 % gravide, og svangerskap var ikke
assosiert med økt mortalitet (19). Innleggelseskrevende sykdom er beskrevet hos tilsvarende
andel som ikke-gravide (15, 18, 21, 22). I en britisk publikasjon om 427 innlagte gravide med
SARS-CoV-2-sykdom, var de fleste i 2. og 3. trimester. Det ble også funnet økt andel gravide
med høy BMI, av etnisk minoritetsgrupper og med høyere alder (≥ 35 år) (8). Et fåtall
maternelle dødsfall er beskrevet i media og i vitenskapelige publikasjoner (8, 23). Dette
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illustrerer derfor behov for årvåkenhet rundt koronapositive gravide, særlig i 2. og 3.
trimester (8, 24).
Det er så langt ikke rapportert om økt risiko for spontanabort eller misdannelser hos fosteret
ved infeksjon tidlig i svangerskapet. En liten studie finner SARS-CoV-2-negativ
fostervannsprøve 5-6 uker etter covid-infeksjon i første trimester (25). Gjennomgang av
sykehistoriene til gravide med covid-19 indikerer uendret risiko for spontan preterm fødsel.
Data beskriver likevel økt andel iatrogent preterm fødsel og føtalt distress ved alvorlig
infeksjon i tredje trimester (8, 11). Rapporterte data har vist neonatale komplikasjoner hos
enkelte nyfødte barn til covid-19-syke kvinner, sannsynligvis utløst av prematuritet. Det har
nå kommet enkelte rapporter om nyfødte med SARS-CoV-2-positive PCR-prøver < 12 timer
etter forløsning. Det er foreslått et klassifikasjonssystem for SARS-CoV-2 infeksjon hos
gravide og nyfødte (26).

2 Diagnostikk
2.1 Klinikk ved covid-19
Inkubasjonstid opptil 14 dager (i gjennomsnitt 5 dager), men virus kan overføres fra
asymptomatiske infiserte bærere (1, 27). I en rapport som inkluderte 32 SARS-CoV-2-positive
gravide var 7 (22 %) asymptomatiske og 2 (6 %) ble innlagt intensivavdeling (15). I en kinesisk
rapport utviklet 60 % av de koronavirusinfiserte gravide feber, de fleste ledsaget av
tørrhoste (28 %) og slapphet (13 %) (28). Liknende fordeling av alvorlighetsgrad og
symptombilde angis i en amerikansk rapport om 43 gravide i New York og i en britisk rapport
om 427 innlagte gravide (8, 18). Generelt sett er det beskrevet at covid-19 kan ha en mild
start med klinisk forverring og tidvis rask utvikling av respirasjonssvikt etter ca. en uke (27,
29). Liknende forløp ble nylig beskrevet i en amerikansk rapport om 64 gravide med alvorlig
covid-19 sykdom (30).




Feber (43 % ved innleggelse, 89 % under forløpet (31))
Hoste (68 %)
Dyspnoe








Slapphet
Sår hals
Nedsatt lukt- og smakssans
Hodepine, muskel- og leddsmerter
Diare (3,8 %)
Magesmerter (31)

2.2 Laboratoriediagnostikk
2.2.1 SARS-CoV-2 –PCR
FHIs anbefalinger om indikasjon for testing med PCR bør følges (32), men det bør være lav
terskel for å teste gravide som røyker eller med komorbiditet som hypertensjon, hjerte-eller
lungesykdom, diabetes, kronisk nyre-eller leversykdom, nevromuskulære sykdommer,
immunsykdommer eller immunmodulerende behandling og adipositas (BMI ≥35) (11).
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Ta kontakt med lokalt laboratorium for å sjekke hvilket prøvetakingsutstyr og -prosedyre
som anbefales.
FHI anbefaler at det tas prøve fra ganen/tonsillene OG dyp neseprøve
(https://www.youtube.com/watch?v=DVJNWefmHjE) med samme pensel, i denne
rekkefølgen (32). Prøven sendes på virustransportmedium til lokalt laboratorium for PCR
undersøkelse. Noen institusjoner anbefaler kun halsprøve og det anbefales å følge lokale
prosedyrer. Det undersøkes ofte samtidig for koronavirus og andre luftveisagens på alle
innlagte pasienter med akutt luftveisinfeksjon.
Flere sykehus planlegger nå også screening med PCR ved elektive inngrep og hurtigtester er
også tilgjengelig noen steder. Sjekk de lokale forhold der du arbeider.
Prøvetaker skal være iført beskyttelsesutstyr (32) (https://www.youtu.be/-A-doqQF4Hc)
 Frakk
 Kirurgisk munnbind (type II) med visir (eller briller)
 Hansker

2.2.2 Blodprøver
Serologi (dvs. IgM og IgG) har ikke sentral plass i diagnostikken i akuttfasen hvor
viruspåvisning med PCR er sikrest og raskest metode. Serologisk metode er nå tilgjengelig og
kan være nyttig ved testing sent i sykdomsforløpet (33). Foreløpige data kan tyde på at IgM
kan påvises hos en del smittede allerede i løpet av første til andre sykdomsuke, men hos
andre kommer ikke IgM-responsen særlig mye før IgG er påvisbart. På grunn av lav
sensitivitet i de IgM-tester som foreløpig er tilgjengelig, bør det samtidig undersøkes for IgG.
Ved negativt resultat (og dersom smitte bør avklares) anbefales kontrollprøve etter 3-4 uker.
Andre blodprøver
Leukocytter kan være normale eller lave i tidlig koronavirus-infisert stadium
Lymfocytt-tall kan være lave (44-83 %) (13, 22, 27, 31)
CRP kan være forhøyet
Mild trombocytopeni, økte leverenzymer og økt CK kan forekomme
D-dimer er ofte markant forhøyet hos covid-syke, men kan være utfordrende å vurdere i
svangerskap. Det foreslås likevel å ta prøve da en svært høy verdi kan være tegn på mer
alvorlig sykdom eller nyoppstått tromboembolisme.

2.3 Radiologi
CT uten kontrast kan indikere om det foreligger viral eller bakteriell pneumoni og bør
vurderes benyttet ved symptomer, særlig der kvinnen har alvorlige respirasjonssymptomer.
Strålefaren er lav og kan derfor brukes på indikasjon hos gravide.
Radiologiske forandringer forenelig med viral pneumoni var tilstede hos mange (78-89%)
gravide med kjent covid-19 (34).

3 Håndtering av gravide med mistanke om eller påvist SARS-CoV-2
smitte
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De påfølgende rådene om håndtering av gravide med mistanke om eller påvist SARS-CoV-2
smitte dreier seg i hovedsak om gravide i siste halvdel av svangerskapet.
Gravide skal følge helsemyndighetenes råd om isolasjon og karantene (35). Gravide med
symptomer på mulig koronainfeksjon kontakter primærhelsetjeneste (fastlege, legevakt) og
testes etter gjeldende retningslinjer. Ellers friske gravide med milde symptomer holder seg
hjemme og isoleres i henhold til FHIs råd.
Gravide med moderat til alvorlige symptomer, henvises til legevakt/medisinsk avdeling, eller
kontakter fødeavdelingen direkte. Vær spesielt oppmerksom på komorbiditet (se over).
Gravide som bruker acetylsalisylsyre (Albyl-E), kan fortsette å bruke dette, men det bør
diskuteres med anestesi/intensivlege ved alvorlig covid-19-sykdom (36).
Pasienter med moderat til alvorlig covid-19 har økt risiko for tromboembolisme.
Antikoagulasjon bør vurderes på liberalt grunnlag til gravide med covid-19 (11, 37). Alle
SARS-CoV-2-positive gravide bør få antikoagulasjon i profylaksedose i 10 dager etter
forløsning (11). Ved alvorlig covid-sykdom, kan høyere doser være indisert.
Ved ultralydundersøkelse av alle gravide bør det foreligge gode rutiner for renhold av
undersøkelsesbenk, maskin og prober etter hver ny pasientundersøkelse (38). Ved
ultralydundersøkelse vil det oftest være vanskelig å opprettholde generelt råd om 1 meter
avstand < 15 minutter, slik at det kan vurderes bruk av kirurgisk munnbind ved undersøkelse
av friske pasienter (38), særlig der pasienten deler skjerm med undersøker. Det kan også
vurderes plexiglass mellom undersøker og pasient, men dette bør tilpasses lokale forhold, og
i samråd med lokal smittevernsavdeling. Der pasienten har mulig eller påvist SARS-CoV-2smitte, ikler helsepersonell seg beskyttelsesutstyr (se over) da avstand på 1-2 meter er
vanskelig å overholde i en undersøkelsesituasjon (38). Vedrørende smittevern, bør de til
enhver tid gjeldende nasjonale regler følges, med eventuelle lokale tilpasninger
(https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/personlig-beskyttelsesutstyr/).

3.1 Hjemmekarantene (ut fra vanlige FHI-retningslinjer) (35)



Utsett svangerskapskontroll, evt. ultralyd til etter karantene på 10 dager hvis
mulig
Kontakt med fødeavdeling ved lite liv, rier, vannavgang (andre vanlige obstetriske
problemstillinger)

3.2 Gravide i hjemmeisolasjon (ved sannsynlig/påvist SARS-CoV-2 smitte) (35)








Utsett svangerskapskontroll, evt. ultralyd til etter isolasjon på 10 dager (14 dager
etter påvist smitte, se under) hvis mulig
Kontakt med fødeavdeling ved lite liv, rier, vannavgang (eller andre obstetriske
problemstillinger)
Legevakt, evt. fødeavdeling, bør kontaktes ved forverring av tilstanden
Råd om mobilisering, støttestrømper og god hydrering for å redusere
trombosefare (11)
For symptomatiske pasienter opphører isolasjon 3 dager etter symptomfrihet, og
minst 8 dager etter symptomdebut; evt. etter individuell vurdering uført av lege
eller etter to negative PCR-tester tatt med minimum 24 timers mellomrom (39).
For asymptomatiske pasienter opphører isolasjon 14 dager etter positiv test.
Retesting anbefales ikke, da det på det nåværende tidspunkt ikke foreligger gode
nok data for å avgjøre når «viral clearence» oppnås
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3.3 Innleggelse av gravid med moderat til alvorlig covid-19
3.3.1. Overvåkning av gravide med moderat til alvorlig covid-19 (11)
• Alt personale bør bruke beskyttelsesutstyr (se avsnittet om laboratoriediagnostikk
over)
• Bør fortrinnsvis ligge på medisinsk avdeling, men håndteres ut fra situasjon og lokale
forhold
• Bør håndteres av et multidisiplinært team tilpasset lokale forhold, men vi foreslår et
team bestående av jordmor, obstetriker, spesialist innen intensivmedisin,
mikrobiolog/infeksjonsmedisiner, anestesilege og nyfødtlege
• Lav terskel for konferering med tertiærsenter
• Bør leires i modifisert mage-sideleie
• Overvåkning basert på klinisk evaluering (ONEWS; respirasjonsfrekvens (RF), O2metning, temperatur, BT, puls og bevissthetsnivå, samt klinisk undersøkelse), med
fokus på O2-metning og endringer i RF (5, 16)
o Ifølge Italienske retningslinjer bør O2-metning være ≥95 % og nesekateter
brukes for å oppnå dette. Ved metning < 95 % med 4l O2 på nesekateter, bør
ventilasjonsstøtte vurderes


Andre parametere
o Differensialtelling, CRP, blodgass, laktat, nyrefunksjon, leverfunksjon,
koagulasjonsstatus, hjerteenzymer (CK), D-dimer
o Blodkultur ved mistanke om sekundær pneumoni/sepsis

• Føtal overvåkning: Sjekk fosterlyd daglig med doppler fra uke 24-28. Fra uke 28 CTG x
1 daglig, oftere ved klinisk indikasjon (27). CTG-tolkning kan være utfordrende hos
covid-19-syke gravide når faktorer som prematuritet, feber og sederende
medikamenter i kombinasjon eller for seg selv påvirker fosterets hjertefrekvens.
Forløsning på føtal indikasjon bør være grundig vurdert
o Ultralyd med biometri, fostervannsmåling og doppler i arteria umbilicalis
(minimum) som ledd i primærundersøkelsen når pasienten er stabilisert.
Gjentas avh. av klinikk og ultralydfunn
• Vurder lungemodning ved risiko for fødsel <34 gestasjonsuke, men ved alvorlig
respirasjonssvikt bør infeksjon-/ intensiv-/anestesilege konsulteres (11, 40)
 Forløsning, evt. induksjon vurderes fortløpende ved syk gravid av et multidisiplinært
team. Ved alvorlig syk gravid bør ikke forløsning utsettes for å oppnå lungemodning
hos fosteret. Stabilisering av den gravide har første prioritet
 Antikoagulasjon: Covid-19 syke gravide med moderate til alvorlige symptomer
anbefales antikoagulasjon med LMVH. Vanlig profylaksedose <90 kg, og dobbel
profylaksedose ≥90 kg (11, 41)

Gravide med lette til moderate symptomer på covid-19 innlagt på obstetrisk indikasjon,
følges opp etter gjeldende retningslinjer (som pasienter uten covid-19).
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4 Forløsning ved påvist covid-19
Forløsning anbefales ved fødeavdeling med mulighet for isolering og kontinuerlig
overvåkning av mor og foster. Sentralisering av gravide med covid-19 pga. lokale forhold
eller avstand til tertiærsykehus bør planlegges regionalt. Grad av isolasjon avhenger av
lokale forhold, men det anbefales å holde gravide med SARS-CoV-2 i kontaktsmitteisolat,
eller som et minimum, på eget rom med separat toalett atskilt fra friske i avd. Disse bør ha
eget personell med beskyttelsesutstyr(se avsnittet om laboratoriediagnostikk over) (42, 43).
I gjennomgangen av 116 gravide med covid-19 ble 85/99 forløst med sectio på indikasjon
covid-pneumoni, tidligere sectio og føtalt distress (11 %) (22). I en britisk rapport ble 58 %
forløst med sectio, 30 % med direkte relasjon til covid-19 (8). Vaginal forløsning foretrekkes,
og sectio utføres på vanlig obstetrisk indikasjon, dog vil dette avhenge av den gravides
almenntilstand og grad av luftveissymptomer (11, 15). Invasive metoder som skalp, laktat og
operativ forløsning må vurderes ut fra risiko-nytte-perspektiv. Det er i dag ingen god evidens
for ikke å benytte invasive metoder på klinisk indikasjon. Dette rådet er grundig diskutert
med FHI og vil evalueres kontinuerlig ut fra tilgjengelig evidens og erfaring.
Vaginal fødsel (inkludert pressing i utdrivingsfasen med forsert respirasjon, skriking, stønning
og hosting) inngår ikke som aerosolgenerende prosedyrer i FHIs anbefalinger. Det er heller
ikke inkludert i andre retningsgivende internasjonale guidelines for covid-19 (42).
FFP3-masker og tilsvarende er dermed ikke nødvendig. Vanntett kirurgisk munnbind (type
IIR) med visir eller briller skal benyttes dersom fare for dråpesmitte. Munnbindet bør skiftes
etter 4 timer (1, 11, 43, 44). Det er ikke nødvendig at den fødende (SARS-CoV-2 smittet eller
mistenkt smittet) har på seg munnbind under fødsel med mindre hun ønsker. De overnevnte
punktene om munnbind er grundig diskutert med FHIs smittervernsavdeling, inkludert i FHIs
tilsvar på NGFs formelle henvendelse vedr. smittevern i fødselsomsorgen (12.05.20), men
rådene vil revideres ved evt. ny evidens.
Dråpesmittebeskyttelse (se avsnitt om laboratoriediagnostikk og prøvetakers beskyttelse)
behøves hvis man er mindre enn 2 meter fra kvinnen i > 15 minutter.

4.1 Vaginal fødsel









Vakthavende fødeoverlege, anestesilege og nyfødtlege bør informeres når SARS-CoVpositiv pasient kommer inn i fødsel (11)
Fødsel på egnet rom, under isolasjon, eget personale med beskyttelsesutstyr (Bruk
hette, og vurder skotrekk/smittesko i tillegg til overnevnte utstyr (42))
o Kirurgisk munnbind type IIR (vanntett munnbind) til personalet bør brukes
under trykketid ved fødsel. Munnbindet bør skiftes etter 4 timer (11, 43)
Det er ikke sett at lystgass øker virusspredning, men det bør kun benyttes til
respiratorisk stabile kvinner (11)
Vannfødsel er ikke anbefalt for SARS-CoV-positiv pasient (11)
Kontinuerlig CTG
Invasive prosedyrer som skalpelektrode og laktatprøver, samt operativ forløsning på
vanlig obstetrisk indikasjon
Instrumentell forløsning for å avkorte trykketid ved dyspnoe kan vurderes
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EDA anbefales, da EDA kan fylles på og benyttes ved akutt sectio og redusere bruk av
generell anestesi
o Trombocytter vurderes målt
Måling av BT, puls, temp., RF og O2-metning x 1 pr time, men vil avhenge av den
gravides almenntilstand
o O2-metning bør være ≥ 95 % O2
•






O2-tilskudd bør gis med nesekateter med 1-4 liter hvis redusert
metning, evt. med kirurgisk munnbind over
• Det er anbefalt å ikke bruke fuktet O2 (eller maske) for å redusere
risiko for dråpesmitte, dog er nebuliserende medikamentbruk ikke
regnet som aerosolgenererende (11)
Det er foreløpig ikke holdepunkter for at sen avnavling bør unngås (11)
Der det er å forvente at barnet vil trenge tilsyn rett etter fødsel, skal dette gjøres
uten forutgående kontakt med mor/partner, inntil barnelege eller annet personell
har besluttet at barnet ikke skal legges inn ved nyfødt intensiv
Barnelege tilkalles til fødsel på vanlig indikasjon
Man bør sikre at fødestuer som skal benyttes ved SARS-CoV-2-smitte tilrettelegges
slik at asfyksibord kobles opp i tilstøtende eller nærliggende rom (dvs. utenfor
fødestuen).

4.2 Sectio












På vanlig obstetrisk indikasjon eller på maternell indikasjon ved alvorlig
respirasjonssvikt for å bedre respirasjonsstøttende behandling
Det er viktig med lokal planlegging av logistikken rundt akutt sectio ut fra smitte og –
tidshensyn da det vil ta ekstra tid å forberede operasjon med egnet smittebeskyttelse
for alle involverte
Både ved akutt og elektivt sectio setter kvinnen kirurgisk munnbind på seg selv (hvis
mulig) og hendene hennes desinfiseres før hun transporteres til operasjonsgang.
Sengeender og sider bør også desinfiseres.
Spinal benyttes på vanlig indikasjon, og det bør være meget høy terskel for generell
anestesi (pga. lungefunksjon og smitterisiko ved intubering)
Spesialmunnbind til personell på stue ved bruk av narkose (FFP2 og FFP3 masker da
intubering er aerosolgenererende prosedyre) (43, 45, 46)
Det er usikkert om operasjonsrøyk kan inneholde virus, men man bør generelt holde
diatermiinstrumenter rene dersom diatermi benyttes (47)
Det er foreløpig ikke holdepunkter for at sen avnavling bør unngås (11)
Barnet regnes ikke som smitteførende så lengde det ikke har vært i nærkontakt med
mor
Der det forventes at barnet vil trenge tilsyn rett etter forløsning, skal dette gjøres
uten forutgående kontakt med mor/partner. Barnelege eller annet personell
beslutter hvorvidt barnet flyttes til nyfødtintensiv
Asfyksibord bør stå utenfor operasjonsstuen
NSAID/Ibuprofen kan benyttes som postoperativ analgesi i tillegg til paracetamol. For
øyeblikket er det ikke holdepunkter for at dette kan forverre covid-19. Ved alvorlig
luftveissymptomer bør likevel anestesi/intensiv eller infeksjonsmedisiner konsulteres
(48)
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5 Behandling
5.1 Antiviral behandling
Antiviral behandling ved covid-19 er under utprøving og er gitt til alvorlig syke pasienter. De
foretrukne regimene så langt, Lopinavir/Ritonavir, Remdesivir og hydroksyklorokin, har vært
i bruk til gravide på andre indikasjoner og vil kunne brukes til gravide dersom indisert (11).
Hydroksyklorokin er tatt ut av studier pga. funn av økt mortalitet ved bruk og bør derfor
foreløpig ikke benyttes (49). Konferer infeksjonsmedisiner i hvert tilfelle.
5.2 Antibiotika
Lav terskel for oppstart ved mistanke om sekundær bakteriell pneumoni.
5.3 Støttebehandling (4)
 Febernedsettende, der paracetamol er førstevalget i svangerskapet
 Ro/hvile
 Hydrering og elektrolyttbehandling, evt. ernæringsstøtte
o Væskeregnskap for å unngå overhydrering
 O2-tilskudd avhengig av alvorlighetsgraden
o O2 på nesebrille, evt maske
5.4 Intensivbehandling
Intubasjon, mekanisk ventilasjon og ECMO kan være nødvendig (50).
Håndtering av komplikasjoner som septisk sjokk, DIC, akutt nyresvikt, virusindusert
hjerteskade osv.
5.5 Tromboseprofylakse
Gravide med moderat til alvorlig SARS-CoV-2-sykdom som er hospitalisert bør få
antikoagulasjon i profylaksedose inntil de er fullt restituert og mobilisert. Ved alvorlig
sykdom kan høyere doser vurderes i samråd med hematolog/intensivlege (8, 11).
Ved lette symptomer uten behov for innleggelse vurderes antikoagulasjon etter vanlige
kriterier (8, 11). Støttestrømper vurderes.
Alle SARS-CoV-2-positive gravide bør få antikoagulasjon i profylaksedose i minimum 10 dager
etter forløsning.

6 Barsel, mødre med positiv SARS-CoV-2 (51)
SARS-CoV-2 gir sannsynligvis sjeldent alvorlig sykdom hos nyfødte/spedbarn. I en kinesisk
studie der sykdomsbildet hos 2143 barn med påvist eller mistenkt covid-19 sykdom er
oppsummert, var andelen kritisk eller alvorlig syk høyere i aldersgruppen <1 år (379
pasienter) enn for eldre barn (52). I aldersgruppen < 1 år var SARS-CoV-2-virus kun påvist hos
22 % av pasientene. Det er derfor usikkert om andre luftveispatogener kan ha medvirket til
økt sykelighet hos de minste barna. Det foreligger per i dag globalt kun et fåtall bekreftede
dødsfall av covid-19 hos barn under 1 år.
I tråd med WHO og britiske anbefalinger og i samråd med FHI anser Norsk Barnelegeforening
(NBF) at det per i dag ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for rutinemessig å skille mor med
covid-19 og symptomfri nyfødt etter fødsel, men dette vurderes fortløpende ved ny evidens
(11, 51).
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SARS-CoV-2-smittet mor kan amme. Det bør praktiseres god håndhygiene og bruk av
munnbind (hjemmelaget munnbind/tøystykke etc. gir også noe beskyttelse) ved all
nærkontakt med barnet i nyfødtperioden. Mor bør alltid vaske hender grundig før amming
(16).
Mor bør unngå å ta på brystene, på samme måte som man ikke skal ta seg til ansiktet, for å
unngå å overføre smitte fra hender til brystet (og deretter til barnet). Ved behov kan
brystene vaskes med såpe og vann; sprit bør ikke anvendes (ref. helsenorge.no).
Syke nyfødte (inkludert premature) kan ernæres med morsmelk fra brystpumpe i henhold til
avdelingens øvrige rutiner. God hygiene ved håndtering av melkeflasker og pumpeutstyr er
viktig (16).
Koordinator for norske morsmelksbanker (ved OUS) har utarbeidet rutiner for bruk av
bankmelk under SARS-CoV-utbruddet (helsenorge.no). SARS-CoV-2-infisert mor med barn
observeres på barsel, og barnelege konsulteres før utreise. Før utskrivelse fra sykehuset bør
man sikre at amming/annen ernæring av barnet er godt etablert da hjemmebesøk av
helsesykepleier til covid-19 husholdning normalt ikke gjennomføres under det nåværende
korona-utbruddet. Det er i utgangspunktet ikke indikasjon for blod- eller virusprøver av
friske nyfødte.
Dersom mor er alvorlig syk av SARS-CoV-2-infeksjon, bør barnet isoleres sammen med
far/partner eller et annet familiemedlem.

7 Oppfølgning
7.1 Oppfølgning av gravid med covid-19 etter hjemreise
Ved utskrivelse av uforløst gravid er det anbefalt ultralyd med biometri, fostervannsmåling
og doppler av arteria umbilicalis (minimum) 2-4 uker etter utskrivelse. I en studie der
placenta til 20 covid-19 syk kvinner ble undersøkt, ble det funnet tegn på føtomaternell
sirkulasjonsfortyrrelse hos 45 % (53). I en annen rapport der 5 placentaer til termin ble
undersøkt, var det funn av tromboser i alle 5 (54). Den kliniske betydning av dette er
usikkert, men gir grunnlagt for jevnlige tilvekstmålinger gjennom det resterende
svangerskapet etter SARS-CoV-2-positivitet.
Ved tidligere SARS-infeksjoner ble det i studier sett placentaforandringer og økt forekomst
av redusert fostervekst (35, 36).

7.2 Oppfølging av nyfødt etter hjemreise (51)
Familier med SARS-CoV-2-smitte tilbys mulighet for telefonisk re-kontakt med fødesykehuset
de første 3 ukene etter hjemreise. Prøvetaking av asymptomatiske barn anbefales ikke.
Helsestasjonen kontaktes ved utskrivelse og informeres om koronasmitte. Foreldre og
helsestasjon etablerer telefonisk kontakt for planlegging av vektkontroller og annen
oppfølging. Telefon- og videokonsultasjoner vil være mest hensiktsmessig så lenge dette er
medisinsk forsvarlig.
Oppfølging av koronasykdom er kommuneoverleges ansvar etter utreise fra sykehus.
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8 Profylakse/Forebygging
8.1 Generelle råd (55)
Råd for å forebygge smitte med SARS-CoV-2 er de samme som for andre luftveisinfeksjoner
og som for ikke-gravide.












Hyppig vask eller desinfeksjon av hendene
Hyppig vask av gjenstander som berøres av mange
Unngå å ta seg i ansiktet med hendene
Ikke håndhils
Unngå kyssing og klemming
Unngå større folkemengder
Reduser bruk av offentlig transport
Unngå kontakt med syke mennesker
Holde avstand til andre
Avstå fra unødvendige reiser

8.2 Gravide kvinner som arbeider i helsevesenet
Fra 20. mars 2020 anbefaler FHI; «For helsepersonell som er gravide, er det ut fra et førevar-prinsipp anbefalt at annet helsepersonell tar prøver av og behandler personer med mulig
covid-19-sykdom». Spesielt aerosoldannende prosedyrer (intensivmedisinske/
luftveisprosedyrer) bør unngås. Tilrettelegging gjøres i samråd med arbeidsgiver.
«For helsepersonell som er gravide, og som også har svangerskapskomplikasjoner eller
kroniske sykdommer som kan være forbundet med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19,
anbefales omplassering til andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor vurdert ut fra
individuell risiko (56, 57)».
Sykmelding er ikke anbefalt med mindre omplassering eller tilrettelegging ikke er mulig, og
svangerskapspenger vurderes da på vanlig måte (58).

9 Gjentagelsesrisiko
Det er foreløpig usikkert i hvilken grad gjennomgått infeksjon gir immunitet og beskyttelse
for ny infeksjon med SARS-CoV-2 (59).

Endringer i V2 (dvs. endringer fra V1 til V2)
1.2.1/1.3 Tilføyelse vedr. transplacentær smitte (kasuistikkbasert) og abortrisiko
1.3
Tilføyelse om nytt klassifikasjonssystem for SARS-CoV-2-infeksjon hos mor og barn
2.1
Tilføyelse av magesmerter og nedsatt lukt- og smaksans som symptom
2.2.1 Tilføyelse av røyking, nyre-, lever- og nevromuskulær sykdom som tilleggsrisiko
(komorbiditet i svangerskapet)
3
Tilføyelse om økt risiko for tromboembolisme ved covid-19
3.2
Presisering av «friskmelding» av symptomatisk gravid
3.3.1 Presisering; Lytting etter fosterlyd u 24-28, CTG x 1 daglig etter uke 28
Presisering av å vektlegge respirasjonsfrekvens ved monitorering
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4.1

Bruk av hette som beskyttelsesutstyr under fødsel understrekes
Endring av at trombocytter bør måles- til vurderes målt (lokale forskjeller)
4.2
Presisering av smitteverntiltak ved akutt sectio; munnbind på den gravide
6
Endret ordlyd ved mulig alvorlig sykdom hos nyfødte. Presisering rundt hygiene og
amming.
8.2
Presisering av at aerosoldannende prosedyrer bør unngås i svangerskapet
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