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Jordemoderforeningen og DSOG’s kliniske vejledning ifht. håndtering  

af COVID-19-smittede gravide og fødende kvinder, deres partner og det nyfødte barn 

(25. marts 2020) 

 

Nedenstående dokument er udarbejdet til de danske fødeafdelinger. Dokumentet er et klinisk supplement 
til Sundhedsstyrelsen (SST) Vejledning ”Håndtering af COVID-19: Gravide og fødende kvinder, samt partner 
og det nyfødte barn” med relevante kliniske problemstillinger. 
Vejledningen vil løbende blive opdateret, disse opdateringer vil fremgå på side 4.  
 
Forfattere:  Lis Munk (formand Jordemoderforeningen)  

 Anne-Mette Schroll (Jordemoderforeningen) 

 Lone Hvidman (obstetriker, formand DSOG’s obstetriske guidelinegruppe) 

 Annemette Wildfang Lykkebo (Næstformand DSOG) 

 Hanne Brix Westergaard (Formand DSOG)  

 

Dokumentet er udarbejdet i samarbejde med: 

• De fagligt ansvarlige for neonatalafdelingerne fra de fire universitetssygehuse i Danmark: Tine Brink 

Henriksen (AUH), Pia Sønderby Christensen (ÅUH), Gitte Zachariassen (OUH) og Morten Breindahl 

(RH).  

• Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv medicin (DSAIM) har ligeledes suppleret med vejledning 

ifht. håndtering ved anæstesi. 

Kontakt vedr. dokumentet, spørgsmål og forslag bedes venligst stilet til: 

• For jordemødre: Anne-Mette Schroll (AMSc@jordemoderforeningen.dk) 

• For obstetrikere og ledende overlæger: Annemette Wildfang Lykkebo 

(Annemette.Wildfang.Lykkebo@rsyd.dk) 

• For neonatologer: Morten Breindahl (morten.breindahl@regionh.dk ) 

• For anæstesiologerne: Patricia Duch (patricia.duch@regionh.dk)   

Herefter samles disse af Hanne Brix Westergaard, som kommunikerer med Sundhedsstyrelsen. 

_______________________________________________________________________________________ 

Indtil videre gælder nedenstående med baggrund i den tilgængelige litteratur, samt anbefalinger fra 

RCOG, ISUOG og Norsk Selskab for Obstetrik og Gynækologi vedrørende gravide og COVID-19.  
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1) Opdateringer 
 

Version  Dato Opsummering af ændringer 

1 23.3.2020  

2 25.3.20 Kap. 3. Tilføjelse vedr. generelle anbefalinger af brug af værnemidler ved fødsel. 
Kap 5. Ændring i skema, undertekst oa.  
Kap. 6. Vedr. test af gravide og fødende ifht. symptomer på COVID-19 
Kap. 9. Alle kvinder med COVID-symptomer v. fødsel skal vurderes klinisk, således 
ikke afvente latensfase i hjemmet. 
Kap 10. Planlagt hjemmefødsel – ihht. SST’s retningslinje. 
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2) Baggrund 

 
Verdenssundhedsorganisationen WHO har d. 11. marts 2020 erklæret udbruddet af COVID-19 for 

en pandemi, og der rapporteres smitte i de fleste lande i verden og smittespredning i flere lande, 

herunder lande i Europa. Strategien i Danmark er ændret fra en inddæmningsstrategi til en 

afbødningsstrategi.  

 

Denne vejledning baserer sig på anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens retningslinje omhandler 

håndtering i sundhedsvæsenet af gravide og fødende, hvor der er mistanke om eller bekræftet 

smitte med COVID-19, herunder rutinekontroller i graviditeten, screeningsundersøgelser og ved 

fødsel. Derudover beskriver retningslinjen håndteringen af partner hvor der er mistanke om eller 

bekræftet smitte med COVID-19, samt håndtering af det nyfødte barn, herunder ved indlæggelse 

på neonatalafdeling.   

 

For fødsler, hvor hverken den gravide eller partner viser mistanke om eller har påvist COVID-19 

smitte, er det Sundhedsstyrelsens anbefaling at svangre- og fødselsforløb forløber som vanligt. 

Gravide skal dog anbefales at følge Sundhedsstyrelsen generelle anbefalinger vedrørende 

hygiejne og opmærksomhed på symptomer. Ligeledes skal den gravide informeres om, at der kun 

kan deltage én pårørende ved fødslen.  

 

Retningslinjen gælder for medarbejdere på de danske fødesteder (jordemødre, sygeplejersker, 

SOSU og læger) og er baseret på en kombination af tilgængelig evidens, god praksis og 

ekspertrådgivning 

 

Denne vejledning vil være under regelmæssig gennemgang i takt med, at der fremkommer ny 

viden. Hvis du gerne vil foreslå yderligere områder som denne vejledning skal dække, eller har 

eventuelle afklaringer, eller der er brug for at indsende ny viden til overvejelse, bedes du per mail 

kontakte en af ovenstående personer.  

 

Virus 

Novel coronavirus (SARS-COV-2) som forårsager COVID-19, er en ny stamme af coronavirae, som 

først blev identificeret i Wuhan City, Kina. Andre corona virusinfektioner inkluderer forkølelse 

(HCoV 229E, NL63, OC43 og HKU1), Mellemøsten respiratorisk syndrom (MERS-CoV) og alvorlig 

akut respiratorisk syndrom (SARS-CoV). 

 

I nedenstående benyttes betegnelsen COVID-19 for både virus og sygdom forårsaget heraf, dette 

for at simplificere. 

 

Epidemiologi 
Virus ser ud til at have sin oprindelse i slutningen af 2019, i Hubei-provinsen, Kina. Siden da er Kina 

forblevet det land som har haft det størst antal inficerede individer. Inden for Europa er Italien det 

land, som i øjeblikket er mest berørt. 

 

Situationen ændrer sig naturligvis hurtigt, og for den mest opdaterede rådgivning, bedes du 
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kontakte den lokale sundhedsmyndighed (www.sst.dk/corona). Vi opdaterer løbende denne 

vejledning, når der kommer ny viden. 

 

Gravide ser ikke ud til at være mere modtagelige for konsekvenserne af infektion med COVID-19, 

end den generelle befolkning. Data er dog begrænsede, og der skal indtil evidensen er bedre, tages 

særligt hensyn til at minimere gravides risiko for at blive inficeret med COVID-19. Der er i øjeblikket 

ingen rapporterede dødsfald hos gravide kvinder. 

 

Transmission 

Ved de fleste tilfælde af COVID-19 er der evidens for human overførsel (fra menneske til 

menneske.) Dog er der nyligt dukket tilfælde op, hvor der ikke er bevis for kontakt med inficerede 

mennesker. Virus ser ud til at sprede sig let via åndedrættet, via overflader eller ad fækale veje.  

 

Kun et tilfælde af mulig lodret transmission (transmission fra mor til baby antenatalt eller 

intrapartum) er rapporteret i litteraturen.  Eksperter angiver at fostre med lille sandsynlighed vil 

blive udsat under graviditeten. I en caseserie af Chen et al.  blev prøver fra fostervand, neonatal 

svælgpodning og brystmælk, fra COVID-19 inficerede mødre, alle testet negativt for virus. 

Herudover kunne man i en anden undersøgelse af Chen et al., ikke påvise virus i placenta fra 

COVID-19-inficerede mødre. Transmission er derfor mest sandsynligt i neonatal perioden. Der er i 

øjeblikket ingen evidens ifht. transmission via genitalvæsker.  

 

Kolleger i DSOG har i samarbejde med INOSS (International Network of Survey Systems) opstartet 

en systematisk opsamling af cases med COVID-sygdom påvist i graviditet eller ved fødsel. Alle 

fødeafdelinger er kontaktet og bedes indsende cases. DSOG vil via denne gruppe følge udviklingen 

nøje. 

 

Symptomer hos moderen  
Størstedelen af de gravide kvinder vil kun opleve mild eller moderat forkølelse og/eller influenza-

lignende symptomer. Hoste, feber og åndenød er andre relevante symptomer. Mere alvorlige 

symptomer såsom lungebetændelse og markant hypoxi er udbredt blandt COVID-19-inficerede 

ældre, immunsupprimerede og/eller kronisk syge (f.eks., kræft, kronisk lungesygdom). Disse 

symptomer kan også forekomme hos gravide kvinder, og skal i så tilfælde identificeres og 

behandles omgående. På nuværende tidspunkt er der i litteraturen rapporteret 2 tilfælde af 

gravide med COVID-19, som krævede respiratorbehandling. Der er ikke rapporteret maternelle 

dødsfald. 

 

For den generelle befolkning er der stigende viden om, at der kan være en kohorte af 

asymptomatiske individer eller personer med meget få symptomer, der bærer virussen, skønt 

forekomsten er ukendt. 

 

Virkning på fosteret 

Der er i øjeblikket ingen data, der antyder en øget risiko for spontanabort eller tidlig graviditetstab i 

forhold til COVID-19. Case-rapporter vedr. tidlige graviditet med SARS og MERS, viser ikke en sikker 

association mellem infektion og øget risiko for spontanabort eller graviditetstab i 2. trimester. 
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Da der ikke er bevis for intrauterin fosterinfektion med COVID-19, anses det derfor i øjeblikket 

usandsynligt, at infektion med COVID-19 hos den gravide vil medføre påvirkning af fosterets 

udvikling.  

Ifb. undersøgelser af andre virusinfektioner og/eller pneumonier er der påvist øget risiko for 

væksthæmning, dette er endnu ikke påvist ved COVID-19.  

 

Der foreligger rapporter om tilfælde af præterm fødsel hos kvinder med COVID-19, men det er 

uklart, om den for tidlige fødsel i alle tilfælde var iatrogen, eller om nogle var spontane. Hvor 

indikationen var maternel ved iatrogen induceret fødsel, var disse overvejende relateret til den 

virale infektion, skønt der i mindst en undersøgelse er fundet tilfælde hvor indikationen var føtal 

påvirkning og P-PROM. 

For referencer, se https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/2020-03-21-covid19-
pregnancy-guidance-2118.pdf 

 

3) Hygiejniske overvejelser og værnemidler for personale 

 

Hygiejniske overvejelser 
Virusload (mængden af vira) er af betydning for sværhedsgrad af sygdom. Det er derfor vigtigt, at 

man træffer de fornødne hygiejniske foranstaltninger for at begrænse virusload, også på 

isolationsstuen.  

 

Ved forventeligt brug af børnebord bør dette først tages på isolationsstuen så tæt på forløsningen 

som muligt.  

 

Jordemoderen/obstetrikeren vil ved berøring af kvinden få viruskontaminerede handsker. Virusload 

vil stige med stigende antal berøringer og længden heraf, hvilket skal tages i betragtning ved 

forløsningen af barnet.  

 

Så vidt muligt lægges barnet først på mors bryst, når mors hænder, arme, bryst og mave er afvasket 

med vand og sæbe.    

Værnemidler oa. 
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at jordemødre og andre sundhedspersoner bruger maske og 

beskyttelsesbriller/visir til alle fødsler, uanset den fødende kvindes COVID-19 status, jf. gældende 

nationalhygiejniske retningslinjer. 

 

Ved mistanke om COVID-19/ bekræftet COVID-19: 

Ved direkte patientkontakt, og under fødsel ved al ophold på fødestue/isolationsstue, bør 

personalet bære smittebeskyttelsesudstyr i form af: 

 • Handsker  

• Væskeafvisende, langærmet engangsovertrækskittel  

• Kirurgisk maske og  

• Visir/beskyttelsesbriller 
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Disse forholdsregler ophører, såfremt kvinden er negativ for COVID-19.  

 

Personalet bør være oplært, og en del af personalet bør have erfaring i brug af isolationsstuer samt 

i brug af beskyttelsesudstyr, herunder korrekt på- og aftagning af værnemidler. 

 

Det er kun ved aerosolproducerende procedurer som fx intubation og anden håndtering af luftveje, 

trakealsugning, bronkoskopi m.v.at personalet bør bære FFP2 eller FFP3 maske. 

 

Statens Serum Institut meddeler på forespørgsel om, hvorvidt isolationsstuen skal være med 

’negative pressure’, at denne form for isolationsstue er beregnet til aeroliserende procedurer, som 

f.eks. ved intubation og sugning af luftveje, og at det derfor ikke er aktuelt i forhold til fødsler.   

 

4) Generelle råd til gravide kvinder fra sundhedsmyndighederne 

Overordnede råd 
Hvis den gravide kvinde inficeres med COVID-19, får hun mest sandsynligt ingen eller milde 
symptomer og vil blive rask. 
Hvis hun udvikler forværring af symptomer, åndenød eller hun ikke bedres i symptomer kan det 
være tegn på, at hun er ved at udvikle en lungeinfektion. Dette kræver vurdering og behandling og 
kvinden skal derfor kontakte sin egen læge, vagtlæge eller fødested. 

 

Råd vedrørende social kontakt og selv-isolation  
Gravide kvinder tilrådes øget opmærksomhed på Sundhedsstyrelsens råd vedrørende god hygiejne, 

social adfærd og afstand til andre mennesker.  

Råd vedrørende rutinekontroller i graviditeten 
Hvis kvinden IKKE er påvist eller mistænkt syg af COVID-19 og hendes tidligere graviditeter og den 

nuværende er normale, vil hun umiddelbart skulle deltage i de planlagte graviditetskontroller. 

Planlagte kontroller og ultralydsskanninger kan dog pga udfordringer ifht. personalesituationen 

blive udsat eller foregå per telefon. Fødesteder vil give besked herom.  

 

Hvis kvinden ER påvist eller mistænkt syg af COVID-19 bedes hun kontakte sit fødested, hvor man 

vil vurdere situationen ifht. de registrerede kontroller og planlægge videre forløb, samt sikre at 

information om COVID-19-sygdom registreres i journalen. 

 

Arbejdsgruppen har med inspiration fra England udarbejdet en række Q&A, der vil blive opdateret 

og vedligeholdt af Sundhedsstyrelsen på: https://www.sst.dk/corona/faq#corona-faq-gravide 

  

https://www.sst.dk/corona/faq#corona-faq-gravide
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5) Henvendelse i graviditet/ fødsel for kvinder med påvist eller 

mistænkt COVID-19 

Nedenstående skema tilrådes anvendt ved visitation (telefonisk (og i sjældne tilfælde personlig 

henvendelse)) både for gravide og fødende kvinder. I visitationen skal der samtidigt spørges til evt. 

COVID-19 syg/mistænkt syg person i husstanden. 
 

 

* Symptomer forenelig med mistanke om smitte med COVID-19 jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af 

COVID-19 i sundhedsvæsenet, herunder visitaion1. 

** Medmindre moderen også er syg. I så fald må partneren med COVID-19 eller mistanke herom gerne være sammen 

med den nyfødte i hjemmet.  

*** Det gælder ikke hvis barnet indlægges på neonatal afdelingen (jf. nedenstående). 

 

Alle gravide skal informeres om, at hvis de eller deres partner/andre i husstanden er mistænkt eller 

har påvist COVID-19, skal de ringe ind før henvendelse, mhp. korrekt visitation og håndtering ifht. 

værnemidler.  

 

Ved optagelse af telefonanamnese skal der spørges ind til, om kvinden og partner/andre i 

husstanden kan have symptomer på COVID-19 ihht. ovenstående skema og spørgeguide (Bilag A & 

B).  

 

Partner med mistanke om eller påvist COVID-19 sygdom må ikke komme på hospitalet. Kvinden 

kan i stedet have én anden pårørende med, dette gælder også for familier uden positive/mistanke 

om COVID-19-sygdom. 

Håndtering af 
gravide/fødende ift. 

Nedenstående: 

Gravid kvinde  
COVID-19  

positiv og syg 

Gravid kvinde  
klinisk mistanke om 
COVID-19 positiv*  

Partner/anden  
i husstanden COVID-19 
positiv/klinisk mistanke 

herom* 

Podning i  
graviditeten 

 Ja, men kun ved behov 
for indlæggelse eller ved 

fødsel 

Nej 

Podning ved ankomst  
til fødsel 

 Ja Partner må ikke komme 
på hospital 

Kvinden håndteres i 
isolation 

Ja Ja Nej 
Partner må ikke komme 

på hospital 

Kan føde vaginalt Ja Ja  

Amning Ja Ja  

Være sammen med 
barn 

Ja*** Ja***  Nej** 

Hjemmefødsel Nej Nej Nej 

Ultralydkontrol/ 
jdm.konsultation  ol. 

Ja, men overvej  
evt. udskydelse 

Ja, men overvej  
evt. udskydelse 

Partner må ikke komme 
på hospital 
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Ved COVID-19 positiv gravid/fødende - eller mistanke herom hos denne eller i husstanden ud fra 

ovenstående spørgeguide skal der tages de fornødne forholdsregler ved kvinden/parrets ankomst. 

 

Ved første tegn på begyndende fødsel skal den gravide kontakte fødeafdelingen, således at man 

kan forberede modtagelse af kvinden.  

Alle gravide kvinder med mistænkt eller påvist COVID-19 iklæder sig selv værnemidler ihht. lokale 

retningslinjer og følges umiddelbart herefter på isolationsstue/fødestue. Kvinden og 

partner/pårørende skal beholde maske på under hele fødsel (Bilag B &C).   

 

Personalet bærer værnemidler: vandafvisende kittel med lange ærmer, handsker og maske med 

visir. 

Der er så få personaler på stuen som muligt, og så lidt trafik ud og ind af stuen som muligt.  

 

Fødslen skal så vidt muligt foregå ambulant, såfremt kvinden ikke har komplikationer til COVID-19 

og det nyfødte barn er raskt. Se nedenfor.  

 

6) Hvem skal testes for COVID-19  

I graviditeten 
Det er Sundhedsstyrelsens anbefaling, at gravide, der henvender sig i graviditeten med symptomer 

på COVID-19 og som samtidig kræver indlæggelse enten pga. COVID-19-relateret sygdom eller af 

obstetriske årsager testes for SARS-CoV-2.  

Den gravide bør testes, også hvis der kun er milde symptomer på COVID-19, f.eks. symptomer 

fra svælget og øvre luftveje som forkølelse, let feber, muskelsmerter, eller evt. let tør hoste. 

Kvinden skal ikke gen-testes, hvis tidligere påvist SARS-CoV-2-postitiv. 

 

Hvis kvinden indlægges i graviditeten i anden afdeling end obstetrisk afdeling, bedes kvinden eller 

indlæggende afdelingen orienterer fødestedet om, at kvinden er testet COVID-19-positiv. Dette 

mhp. at kunne planlægge fremtidige graviditetskontroller. 

 

Det anbefales ikke, at den asymptomatiske gravide testes for SARS-CoV-2, selv om partner eller 

anden person i husstanden er testet positiv for COVID-19, ej heller hvis hun indlægges.  

Ved fødsel 
Det er Sundhedsstyrelsens anbefaling, at fødende kvinder , der er visiteret til fødsel på en 

fødeafdeling på sygehus, ud fra et forsigtighedsprincip bør testes, også hvis der kun er milde 

symptomer på COVID-19, f.eks. symptomer fra svælget og øvre luftveje som forkølelse, let 

feber, muskelsmerter, eller evt. let tør hoste.   

Kvinden skal ikke gen-testes, hvis tidligere påvist SARS-CoV-2-postitiv. 

 

Ovenstående er med henblik på at sikre mod nosokomiel smitte på sygehuset, samt beskytte 

sundhedspersonale mod evt. smitte med COVID-19. Den fødende kvinde behandles ud fra et 

forsigtigheds-princip, som værende smittet med COVID-19, indtil der foreligger svar på testen for 

SARS-CoV-2.  
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Alle fødende kvinder med mistanke om eller påvist COVID-19 følges umiddelbart på isolationsstue/ 

fødestue. Den COVID-19 positive gravide skal selv påføre sig almindelig kirurgisk maske uden 

udåndingsventil jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer1. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke, at den asymptomatiske fødende kvinde testes for SARS-CoV-2, 

selv om partner eller anden person i husstanden er testet positiv for COVID-19.  

 

7) Behandling af COVID-19-syg gravid/fødende kvinde 
COVID-19-infektion hos den gravide kvinde er ikke i sig selv indikation for forløsning, med mindre 

den gravide kvindes tilstand på baggrund af COVID-19-infektion eller fosterets tilstand tilsiger 

dette. 

 

Gravide og fødende kvinder indlagt på hospital med forværring af symptomer relateret til COVID-

19-sygdom skal håndteres i et multidiciplinært team bestående af infektionsmediciner, obstetriker, 

anæstesilæge og ansvarshavende jordemoder. 

 

Hovedprioritet er stabilisering af kvindens tilstand via standard behandlinger ifht. COVID-19-

sygdom. 

 

Vigtige pointer ifht. håndtering af gravide:  

Røntgen-undersøgelser særligt CT af thorax skal foretages på samme indikationer som for ikke-

gravide. Man skal forsøge at afdække abdomen for at beskytte fosteret. 

 

Monitorering af fosterets velbefindende med CTG (fra GA 26-28) eller doptone. 

 

Hvis maternel stabilisering er nødvendig før fødsel, skal dette prioriteres før fosteret, ligesom ved 

andre akutte tilstande f.eks. svær præeklampsi. 

 

Individuel vurdering af kvinden foretages i en multidiciplinært samarbejde, herunder om fødslen 
skal fremskyndes for at bedre kvindens tilstand eller fosterets velbefindende.  
I denne vurdering skal indgå: kvindens tilstand, fosterets tilstand, muligheden for forbedring af 
tilstanden ved en planlagt forløsning (sectio) og endelig gestationsalderen.  
Hovedprioriteten er altid kvindens velbefindende. 
 

Kvinden skal ihht. RCOG-guideline monitoreres med (SAT, BT, P, RF-frekvens) x 1 per time, 

eventuelt hyppigere afhængigt af kliniske tilstand.  

Man bør stile efter, at oxygensaturationen er > 94% og titrerer oxygen supplement herefter. 

 

8) Svangrekontrol (jordemoder, egen læge, obstetrisk konsultation) hos 

gravid COVID-19 syg/mistanke herom  
 

For at begrænse smitterisikoen på hospitalet anbefales det, at den gravide kommer alene til 

nedenstående undersøgelser, med mindre andet i særlige tilfælde er aftalt med fødestedet. 

 

Screeningsundersøgelser 
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Det skal ved alle screeningsundersøgelser (1. og 2. trimester-ultralyd-screening, OGTT ol.) vurderes 

om denne kan udsættes mhp. afklaring af COVIR-19-smitte. 

Såfremt tiden ikke kan udsætte, anbefales det, at kvinden ses som den sidste på programmet. 

En mere detaljeret planlægning af disse kontroller foretages lokalt/regionalt. 

Rutine jordemoderkonsultationer, egen læge 
Det anbefales, at disse primært foretages som telefonkonsultation eller udskydes til 48 timer efter 

sygdom. 

En mere detaljeret planlægning af disse kontroller foretages lokalt/regionalt. 

Særligt obstetrisk syge ol./ikke rutine konsultationer 
Konsultationer ved føtalmediciner eller obstetriker håndteres efter individuel vurdering. I flere 

tilfælde kan dette gøres ved telefonkonsultation. 

En mere detaljeret planlægning af disse kontroller foretages lokalt/regionalt. 

Kontrol efter COVID-19 sygdom 
Der er på nuværende tidspunkt begrænset viden om mulige påvirkninger af fosteret.  

Gravide med påvist COVID-19 infektion og svær sygdom skal ca. 14 dage efter sygdomsophør 

monitoreres med tilvækstskaninng inkl. fostervand- og flow-måling. 

9) Vaginal fødsel 
 
Alle kvinder skal ind til vurdering såfremt mistanke om eller påvist COVID-19.  

 
Såfremt partner er COVID-19-syg (testet eller ved symptomer) må denne ikke komme på hospitalet. 

 
Kvinden og dennes partner/pårørende skal under hele fødsel bære maske, dette ud fra et 
forsigtigheds-princip, idet fødsler er forbundet med kontakt med mange kropsvæsker og dermed 
formentlig også større risiko for dråbesmitte til personalet. 
 
Rent fagligt håndteres fødslen som vanligt. Der anbefales dog kontinuerligt CTG pga. COVID-
sygdom, dette uafhængigt af om der er feber eller ej.  
Der er ikke evidens for at anbefale sectio. 

 
Der tages relevante blodprøver (BAS-test, hgb., trombocytter og INR). 
 
Kvinden konfereres med anæstesilæge ifht. orientering.  
Kvinden konfereres i multidiciplinært team ved svær sygdom ifht. videre håndtering, jævnfør 
ovenstående. 
 
Der er ikke kontraindikation for anlægges af epidural pga. COVID-sygdom. For yderligere 
vedrørende anæstesi, se nedenfor.  
 
Anvendelse af lattergas anbefales ikke, idet kvinden da skal skifte maske. 
 
Kvinden skal ihht. RCOG-guideline monitoreres med (SAT, BT, P, RF-frekvens) x 1 per time, 
eventuelt hyppigere afhængigt af kliniske tilstand.  
Man bør stile efter, at oxygensaturationen er > 94% og titrerer oxygen supplement herefter. 
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Der anbefales vanlig håndtering ved feber under fødsel og vandafgang. 
 
Anvendelse af badekar anbefales ikke, da virus kan forekomme i fæces. Samtidigt er det ikke muligt 
for personale at anvende relevant beskyttelse.  
 

Så vidt muligt lægges barnet først på mors bryst, når mors hænder, arme, bryst og mave er afvasket 

med vand og sæbe.   Der anbefales fortsat sen afnavling, hvis ikke andet er indiceret. 

 

Der må kun være én rask pårørende med til fødslen.  

 

Ligeledes bør der efter fødsel ikke kommer andre pårørende på barselsbesøg. 

 

Fødselsanalgesi og anæstesi til fødende med erkendt eller mistænkt COVID-19 

Det tilstræbes at håndtere så meget som muligt i rolig fase som forberedelse til en eventuel akut 

situation, hvor både tid til handling og fokus på sikkerhed vil vanskeliggøres af isolationsprocedurer 

og personlige værnemidler.  

 

Alle fødende med erkendt eller mistænkt COVID-19:  

• Isoleres efter gældende retningslinjer og personlige værnemidler bæres ved al kontakt også 

selvom det forsinker en akut situation.  

 

• Anæstesilæge orienteres om alle fødende med erkendt eller mistænkt COVID-19. 

 

• Blodprøver allerede ved indlæggelsen kan overvejes for at være på forkant med en 

eventuel akut situation. Fx BAS-test, trombocytter, INR og hgb.  

 

• Vedrørende koagulationstal: Det skønnes ikke nødvendigt at kontrollere 

koagulationsfaktorer og trombocytter før anlæggelse af neuroaxial blokade (1,2) med 

mindre der mistænkes svær organpåvirkning (3). 

 

Tidlig Fødeepidural  

 

Det anbefales at lægge en tidlig fødeepidural til patienter med mistænkt eller bekræftet COVID19 

og regelmæssigt sikre at den fungerer sufficient.  

 

Indikation: For at mindske behov for generel anæstesi og luftvejshåndtering i tilfælde af akut sectio.  

 

Kontraindikation: Neuroaksial blokade til patienter med COVID-19 anses for sikker når vanlige 

kontraindikationer for neuroaksial blokade overholdes (2). 

 

Ved akut/elektivt sectio 
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Opsprøjtning af fødeepidural eller spinal anæstei er første valg. 

 

Ved behov for generel anæstesi følges vanlige retningslinjer for anæstesi til sectio suppleret med 

retningslinjer for luftvejshåndtering for COVID-19 patienter. 

 

Der er meget lidt data tilgængeligt angående gravide smittet med Coronavirus. Ovenstående er 

baseret på den nuværende tilgængelige viden og vil blive opdateret løbende.  

 
Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus–Infected Pneumonia in Wuhan, China. 

Wang et al. JAMA. 2020; 323(11):1061-1069. 

Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. Guan et al. NEJM. Feb. 28, 2020. DOI: 

10.1056/NEJMoa2002032Abnormal coagulation parameters are associated with poor prognosis in patients with novel 

coronavirus pneumonia. Tang et al. jth. Feb. 19, 2020 

 

10) Planlagt hjemmefødsel 
 

Hjemmefødsel skal ikke foregå i hjem hvor der er mistanke om eller bekræftet smitte hos den 

gravide eller partner/andre i husstanden.  Dette med henblik på at sikre jordemoderen mod 

smitte i hjemmet, og samtidig sikre tilstrækkelige jordemoderfaglige ressourcer i 

sundhedsvæsnet. 

 

11) Sectio (akut/elektivt) 

 

Akut sectio 

Anæstesien og neonatolog skal orienteres, såfremt der på fødegangen er en kvinde eller partner 

med påvist COVID-19.  

 

Ved melding af akut sectio skal der straks gøres opmærksom på, at kvinden er COVID-19 positiv. 

Tidsrammerne for ”Akut sectio grad 1 og 2” skal tilstræbes overholdt, dog skal håndtering af 

værnemidler for personalet prioriteres.  

 

Personalet på OP-stuen iføres værnemidler: af særlig betydning for anæstesipersonale. 

 

Vær opmærksom på at med disse værnemidler kan kommunikationen i en akut situation være 

vanskelig. 

 

Elektivt sectio 

Forundersøgelse organiseres ihht. det enkelte fødesteds retningslinjer, men nedenstående kan 

anbefales:  

- Forundersøgelser til elektive sectioer foretages om mulig per telefon  

- kvinden vurderes af anæstesien på dagen for sectio.  

Sectio på COVID-19 positiv patient foretages om muligt som sidste operation på stuen. 

Personalet iføres værnemidler. 
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12) Testning af det nyfødte barn af COVID-19-syge mor 
Det raske nyfødte barn skal IKKE testes efter fødsel.  

 

Det syge nyfødte barn testes kun for COVID-19, såfremt det har symptomer – dette afgøres af 

børnelæger. 

 

13) Efter fødsel – nyfødt barn og kvinde på fødestue/barsel 
Det raske nyfødte barn og mor med påvist/mistænkt COVID-19 infektion ved fødsel  
Der er ikke holdepunkter for at COVID-19 smitter transplacentært, men dråbesmitte fra mor til 

ellers raskt nyfødt barn efter fødsel er en mulighed.  

Hvis barnet smittes er der ikke belæg for, at barnet får alvorlig sygdom.  

 

Et barn, som har opholdt sig sammen med COVID-19 syg mor efter fødsel, må betragtes som 

smittebærer, uanset om barnet har symptomer eller ej.  

 

Familien bliver sammen med det nyfødte barn, også ved COVID-19-positive mor. 

Kvinden og partner/anden pårørende skal bære mundbind for at beskytte det nyfødte barn. 

 

Der er ikke indikation for at adskille klinisk raske nyfødte fra deres forældre efter fødsel. Der er 

imidlertid en række negative effekter (herunder indflydelse på amning og tilknytning) af adskillelse.  

 

Smittebegrænsende tiltag: mundbind til forældre, god håndhygiejne, afvask af brystet før amning 

(sæbe og vand) bør imidlertid iværksættes for at reducere risikoen for smitte af barnet. Disse 

overvejelser er i tråd med britiske og norske anbefalinger.  

 

Ambulant fødsel: Rask nyfødt barn, hvor mor har født ukompliceret og ikke har behov 

for indlæggelse pga. COVID-19-infektion  
Raske nyfødte isoleres på fødestuen sammen med mor efter fødsel.  

 

Det tilstræbes, at familien udskrives til ambulant fødsel.  

 

Smittebegrænsende tiltag: se ovenfor. 

 

Vejledningen vedrørende ’Nyfødt barn af forældre med COVID-19’ (del af informationspakken) 

gives til forældrene ved udskrivelse (Bilag D). Vejledningen indeholder punkter, som forældrene 

kan bruge i forbindelse med observationen af deres barn.  

 

Specifikt telefonnummer udleveres ved hjemsendelse. Denne henvendelse kan resultere i akut 

undersøgelse på sygehuset, også selvom barnet kun har diskrete symptomer. Der kan evt. benyttes 

Skype eller videokonsultation. 

 

Hele familien opfordres til smittebegrænsende tiltag hjemme. 
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Indlæggelse: Rask nyfødt barn, hvor mor har behov for indlæggelse af obstetriske 

årsager, men ikke behov pga. COVID-19-infektion  
Familien isoleres på fødestuen/barselsstue efter fødsel.  Forholdsregler ifht. partner se nedenfor. 

 

Smittebegrænsende tiltag: se ovenfor og organiseres i øvrigt ihht. lokale forhold. 

 

Håndteres i øvrigt svt. gældende obstetriske retningslinjer. 

Indlæggelse: Rask nyfødt barn, hvor mor har behov for indlæggelse pga. COVID-19-
infektion  
Familien isoleres på fødestuen efter fødsel. 

 

Kvinden håndteres ihht. gældende lokale retningslinjer.  

 

Barnet kan isoleres på barselsgangen sammen partner (hvis muligt), eller kan være hjemme med 

partner.  

 

Partner skal betragtes som smittebærere og isoleres, hvis medindlagt med COVID-19 positiv mor og 

barn, og skal opfordres til smittebegrænsende tiltag (se ovenfor). 

 

Amning hos mødre med COVID-19 infektion 

Der er ikke påvist SARS-CoV-2 i brystmælk fra mødre med påvist infektion på fødselstidspunktet.  

 

Det findes ingen holdepunkter for at COVID-19 smitter via modermælk. Mødre som er isoleret 

sammen med et raskt nyfødt barn, kan amme, men skal anvende mundbind, god håndhygiejne, 

vask af brystet med sæbe og vand før amning.  

 

Syge nyfødte og for tidligt fødte børn kan ernæres med modermælk fra brystpumpe i henhold til 

afdelingens rutiner. God hygiejne, som vanligt ved håndtering af udstyr er essentielt. 

 

14) Udskrivelse: Rask nyfødt, hvor familiemedlem er påvist/mistænkt 

COVID-19-positiv 

 

Ud fra et forsigtighedsprincip anbefales det, at partner eller anden i husstanden med symptomer 

på -eller bekræftet COVID-19 holder sig adskilt fra barnet indtil 48 timer efter ophør af symptomer 

på COVID-19. Dette er dog ikke anbefalingen, hvis partneren er den primære tilknytningsperson 

(f.eks. hvis moderen er intensiv syg og ikke kan være hos barnet).  

 

Vejledningen vedrørende ’Nyfødt barn af forældre med COVID-19’ (del af informationspakken) 

gives til forældrene ved udskrivelse (Bilag D). Vejledningen indeholder punkter, som forældrene 

kan bruge i forbindelse med observationen af deres barn. 

 

Alle familier med nyfødte børn af COVID-19 positiv mor tilbydes mulighed for direkte telefonisk 

henvendelse til fødestedet de første 3 uger efter udskrivelsen, også selvom barnet kun har diskrete 

symptomer; herunder manglende suttelyst, slaphed, hurtig, udsættende eller besværet 



 

17 
 

vejrtrækning, hoste, feber eller hypotermi, tiltagende gylpetendens eller tegn til forkølelse.  

 

Organisationen heraf aftales lokalt med fødestedets neonatolog. Barnet podes ved ankomst, hvis 

der er indikation for indlæggelse.  

 

Hvis barnet skal vurderes klinisk, følges sygehusets rutiner mhp. mødested, så risiko for 

smittespredning på sygehuset begrænses.  

 

Der skal være lav tærskel for at tage virusprøver på symptomatisk nyfødte, men podning af 

asymptomatiske børn anbefales ikke. Ved indlæggelse af nyfødte fra hjemmet med syg mor eller 

partner skal barnet (uafhængig af symptombillede) opfattes som smittet (indtil afklaret) og isoleres 

med forældre. 

 

15) Efter fødsel: Nyfødt barn med behov for indlæggelse på neonatal-

afdelingen født af COVID-19 positiv mor 

 

Nyfødte som indlægges på neonatalafdelingen holdes så vidt muligt adskilt fra den COVID-19 

positive mor, indtil hun har været symptomfri i 48 timer. I denne periode bør en partner eller et 

andet familiemedlem uden mistanke om smitte med COVID-19 tage rollen som omsorgsperson for 

barnet, forudsat at forældrene ønsker dette. 

 

Al sundhedspersonale, som skal håndtere barnet efter fødslen skal være iklædt relevante 

værnemidler. Ved indlæggelse på neonatalafdelingen skal der på barnet tages prøver for 

Coronavirus.  

 

Samvær mellem COVID-19 syge forældre og børn indlagt på neonatalafdeling 
Der foreligger for nuværende ikke viden om, hvorvidt for tidligt fødte børn kan udvikle alvorlig 

lungesygdom ved COVID-19 infektion. Imidlertid kan det ikke udelukkes, at syge nyfødte og for 

tidligt fødte børn med behov for respirationsstøtte eller intensiv behandling er særligt følsomme, 

som det ses ved andre virale luftvejssygdomme.  

 

Nyfødte, som indlægges på neonatalafdelingen, holdes så vidt muligt adskilt fra den syge, COVID-19 

positive mor, indtil hun har været symptomfri i 48 timer, dette med henblik på at beskytte barnet 

mod yderligere eksponering, men også for at undgå smitte af personale og de andre indlagte børn. I 

denne periode kan en partner eller et andet familiemedlem uden mistanke om smitte med COVID-

19 tage rollen som omsorgsperson for barnet, forudsat at forældrene ønsker dette. 

 

Hvis mor er bekræftet COVID-19 positiv, er partner og søskende at betragte som smittefarlige. 

Såfremt partner ikke har symptomer, må denne være primær omsorgsperson for barnet; men må 

iagttage relevante smittebegrænsende tiltag, og har forpligtigelse til at udvise en skærpet 

opmærksomhed på symptomer.  

 

Hos nyfødte, som har behov for indlæggelse for mindre alvorlige tilstande, eller som nærmer sig 

udskrivelse, skal muligheden for at lade barnet bo med COVID-19 positiv mor (og evt. partner) på 
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isolationstue tages i betragtning (helst så perifert i afdelingen som muligt eller udenfor 

neonatalafdelingen).  

 

Alle retningslinjerne knyttet til kontakt mellem forældre og barn kan fraviges efter skøn ved 

livstruende sygdom hos enten mor eller barn, eller hvis der gælder andre særlige forhold. 

 

16) Sammenfatning vedr. partner/pårørende i samme husstand  
 

Antallet af pårørende på hospital skal begrænses for at mindske risiko for smittespredning, dette 

gælder også for gravide og fødende. Der er forskellig praksis i regionerne ifht. partners 

tilstedeværelse i graviditeten til planlagte konsultationer inkl. ultralydskonsultationer.  

I forbindelse med fødsel må der kun medfølge én rask pårørende.  

 

Såfremt partner eller andre i samme husstand er COVID-19-syg (testet eller ved symptomer (uden 

test)) må disse ikke komme på hospitalet. Ligeledes bør der efter fødsel ikke kommer andre 

pårørende på barselsbesøg. 

 

Hvis mor er bekræftet COVID-19-positiv er partner og søskende at betragte som smittebærere.  

 

Såfremt partner ikke er COVID-19 syg eller mistanke herom, må denne være medindlagt under 

barsel. Partner må iagttage relevante smittebegrænsende tiltag, og har forpligtigelse til at udvise en 

skærpet opmærksomhed på symptomer.  

 

Hvis barnet er indlagt på neonatalafdeling må parter besøge barnet der, men må iagttage relevante 

smittebegrænsende tiltag, og har forpligtigelse til at udvise en skærpet opmærksomhed på 

symptomer.   
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version 1 
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– version 1 

 

Bilag D Generel vejledning til forældre vedr nyfødt barn i familie med påvist eller 

mistænkt COVID-19 infektion - version 1 

 

Arbejdsgruppen har med inspiration fra England udarbejdet en række Q&A, der vil blive opdateret 
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