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Disposisjon

•Rutiner for håndtering av barn av fødekvinner 
med påvist/mulig covid-19 infeksjon

•Nyfødte med covid-19 sykdom – hva vet vi?

•Para-covid effekter?



• Første norske retningslinjer publisert 10. mars 2020
• Laget med “djevelen på skulderen” – er anbefalingene rett??

• Ekstremt lite “evidens” og erfaring
• Basert på WHO, RCOG og annen litteratur (dels fra Kina)

• Bred diskusjon blant norske nyfødtleger og i samråd med FHI/MGI☺
• Kritiske røster til at vi ikke anbefalte å skille mor og barn

• “Strengere tiltak nødvendig”. Tidsskriftet April 2020”

Tidsskr Nor Legeforen. 2020 Mar 26; 140.



Senere revisjoner

• Hele tiden med innspill fra det norske fagmiljøet

• Mål om både i) konsensus og ii) mulighet for lokale løsninger

• Fjerde versjon publisert den 16. november 2020

Eirik Hovland, Lillehammer 



Kunnskapsgrunnlag

• Smitte: Viruset smitter først og fremst ved dråpesmitte. 
• Kontaktsmitte også mulig. 

• Vertikal smitte: Fortsatt uavklart om det faktisk er risiko for vertikal smitte, men hvis det 
forekommer er det antagelig hos < 1-3%. 
• De få nyfødte med rapportert smitte vertikalt har i de fleste tilfellene hatt ingen eller kun milde symptomer.

• Postnatal smitte: Relativt liten risiko for postnatal smitte, selv om barna bor sammen med mor på 
barselavdelingen og ammer. 
• Tilfeller av postnatal smitte forekommer, men som oftest er symptomene hos barnet milde.

• Når er mor mest smittsom? Rundt symptomdebut og i første sykdomsuke. 
• Man kan ikke forutsi i tidlig sykdomsfase hvilke kvinner som utvikler alvorlig respirasjonssvikt som følge av 

covid-19. Denne forverringen skjer typisk i andre sykdomsuke. Da har allerede virusmengden falt betydelig, 
pasienten er mindre smittsom og i ferd med å utvikle antistoffproduksjon.



Vertikal transmisjon?

• Biologisk rasjonale
• ACE2-reseptorer er påvist i placenta 
• SARS-CoV-2 genom er også påvist i

placenta og vaginalt mucosa

• Klinisk erfaring/observasjonelle data
• Noe varierende, men...
• I de fleste studier rapporteres vertikal

transmisjon i ≤ 1-3% av alle tilfeller der 
mor er covid-19 positiv

• Dumitriu et al, JAMA Ped 2020



Internasjonale perinatal covid-19 retningslinjer

• De aller fleste anbefaler

• Sen avnavling

• Amming med anbefalte hygienetiltak

• Ikke skille mor-barn

“Separating a mother and her newborn 
baby is likely to have deleterious 
consequences for mother–infant 

bonding, perinatal mental health, and 
breastfeeding”



Hvis innleggelse Nyfødt Intensiv

• Etter hudkontakt med covid-19 positive foreldre eller ved kjent
covid-19 infeksjon
• Isolat/enerom (undertrykksisolat, sjelden tilgjengelig/neppe nødvendig)
• Dråpe og kontaktsmitte
• Respirasjonsstøtte i lukket kuvøse

• Filter på respiratorslanger?

• Vaginal forløsning og umiddelbar innleggelse
• Kontaktsmitte, men neppe veldig smittsom…
• Vaske barnet?
• Respirasjonsstøtte i lukket kuvøse

• Etter keisersnitt og umiddelbar innleggelse
• Barnet anses ikke som smittsom
• Vanlig behandling, men smittevern i forhold til pårørende



Nyfødte kan bli syke av covid-19?
Men det er rimelig sjelden..

N=66

• For begge studier: Barn behandlet med pustestøtte hadde andre underliggende sykdommer, inkl. mange premature barn 
• Gale et al brukte «Dong severity score criteria»: Klassifisert som «severe disease» ved å ha T 37,6 °C  og CRP på 6 mg/l…..
• Insidens i UK (under første del av pandemien); 66/118 347 fødsler; 5,6 per 10 000 fødsler



Nyfødte kan bli syke av covid-19?
Men det er rimelig sjelden..

Nyfødt barn innlagt med covid-19 på nyfødtavdeling i Norge siden 
uke 14 i 2020

• Regelmessig epost «survey» med seksjonsoverleger på norske 
nyfødtavdelinger

• Uke 14: Ett nyfødt barn innlagt. Milde symptomer og kort 
innleggelse

• Uke 15-47: Ingen nyfødte innlagt med covid-19.

• Uke 48-52: To premature innlagt og påvist covid-19, begge 
asymptomatiske

Totalt uke 14-52 i 2020: 3 nyfødte

I tillegg en covid-19 positiv nyfødt på en barselavdeling rapportert, 
men antagelig vært flere.

Enkeltrapporter fra utlandet om eks-premature 
barn som reinnlegges med SARS-CoV2- LVI 



Direkte effekt

Mild sykdom 

Indirekte effekt

Perinatal omsorg alvorlig 
rammet, restriksjoner på besøk, 

mindre ressurser etc.

Para-covid effekter og nyfødte
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