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Prioriteringsstöd vid BMM i Region Uppsala
Inledning
I dagsläget finns inget beslut om att avstå ordinarie verksamhet på barnmorskemottagningar. Verksamhetschef vid respektive BMM ansvarar för prioritering så att det som
inte kan anstå utförs.
För att minska smittspridning enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, bör om möjligt fysiska besök ersättas av videobesök eller telefonkontakt.

Prioriteringsordning för uppdrag barnmorskemottagning vid bemanningsproblem under pandemi (Covid-19)
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gravida,
a. kvinna med riskfaktor
b. kvinna med förkylningssymtom och riskfaktor
c. kvinna med förkylningssymtom
d. frisk förstföderska
e. frisk omföderska
Eftervård. Ringa förlösta enligt riktlinje. Bedöm de som behöver tidig eftervård. Mottagningsbesök för de som behöver kontrollera blodtryck, har
amningsproblematik.
Avstå från hembesök om misstänkt smitta – gör endast hembesök om provtagning eller annan kontroll är aktuell
Efterkontroller – skjut på vid behov. Beakta kontroll av TSH
Preventivmedel – i första hand skriv ut för 3 månader via telefon/1177. Barnmorskebedömning i övrigt om besöken kan skjutas upp. Preventivmedelsrådgivning
BMM, vid behov av prioritering, tillfällig riktlinje
Cellprov redan kallade.
STI – Hänvisa till klamydiatest via 1177.se
Föräldragrupp – ta i första hand bort eftervårdsgruppen
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Tillfällig riktlinje för patienter till BMM med luftvägssymtom och/eller feber där Covid-19 inte kan uteslutas,
Nivå 1
Patient som har symtom som föranleder akut läkarbedömning omfattas inte av riktlinjen.
OBS! För patienter som behöver akut läkarbedömning kontaktas mottagande enhet såsom SMVC/förlossning/infektionsklinik utan dröjsmål
så att man där är förberedd och kan informera om hur/var de vill ta emot patienten.
Riktlinjen tillämpas så länge covid-19-pandemin föranleder rekommendation att person med förkylningssymtom ska undvika att besöka BMM
om det inte finns behov av akut bedömning.
Smittskyddsenheten har gått ut med att från den dagen man insjuknar med luftvägssymtom och/eller feber så ska man undvika kontakt med
andra. Virusutsöndringen är som högst vid insjuknandet och de första 2–3 dagarna efter att sjukdomen brutit ut. Därefter sjunker virusnivåerna
snabbt och man kan betraktas som smittfri efter 7 dagar från första symtomdebut. Man ska dessutom ha varit symtomfri de senaste 48
timmarna innan besök kan ske på barnmorskemottagningen.
Tabellen nedan kan användas som hjälp för planering/prioritering av besök men individuell bedömning av enskilda patienter kommer behöva
göras.
Rutinen ska tillämpas så länge covid-19-pandemin är aktiv.
Riktlinjen gäller patient som inte har symtom som föranleder akut läkarbedömning

Besökstyp

Åtgärd

Kommentar

Gynekologiskt cellprov

Gör en bedömning avbokas om
kvinna har förkylningssymtom.

Kan ombokas efter att Covid-19-pandemin är över. Förkyld kvinna hänvisas till ny tid
om de kommer till BMM

Preventivmedel

Recept via telefon eller 1177´s etjänst vid behov. Övriga besök
ombokas Informera om
kondom/akut p-piller

Förskrivning för 3 månader enligt riktlinjer från läkemedelsverket
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STI-prov

Graviditet
Inskrivning 1 /Hälsosamtal

Inskrivning del 2

Hänvisa till klamydiatest via 1177.se.
Info om att avstå från sex till prov
kan tas.
Hälsosamtal med förkyld kvinna kan
göras på bokad tid med telefoneller videosamtal. Planera med
kvinnan för provtagning till efter
symtomfrihet.
Förkyld kvinna, använd bokad tid för
telefon- eller videosamtal välj det
som är möjligt. Boka besök för
blodtryck och provtagning efter
symtomfrihet.

KUB
Läkarbesök på BMM
Besök v 16 – 20

RUL
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Planeringrond/KTB
Vid sjukdom med oklar handläggning kontakta MHÖL

Avvikande anamnes enligt PM, boka i planeringsrond/KTB

Under kalendervecka 26 – 33 2021 utförs inte KUB på Akademiska sjukhuset .
Utnyttja möjligheten till telefon eller
videosamtal
I situation av bemanningsproblem
bör dessa besök nogsamt övervägas,
prioritera endast de som är i stort
behov.
Kvinna med förkylningssymtom ska
kontakta mottagningen före
besöket. Enklast är att lämna
meddelande till sekreterarna via
1177.
Information om att inte komma vid
sjukdom kommer i SMS
påminnelse.

Planera vid rond och kontakta de kvinnor som redan är inbokade för avstämning om behov
kvarstår. Kan ske via videosamtal

Bokas om 1 - 2 veckor framåt. RUL ska dock utföras senast vecka 20+0
Om kvarvarande symtom utförs RUL ändå, personalen använder skyddsutrustning enligt
rutin.
Besöksregler inom kvinnosjukvård, se Information om kvinnosjukvården och Covid-19

Sidan 4 av 20

”Kvinna som kommer med
förkylningssymtom kommer att
avvisas”
Besök vecka 25 - 41

Telefonkontakt, tidig
uppföljning (2 veckor post
partum)
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Vid förkylning skjuts besöket upp
om möjligt.
Kvinna med måttlig och hög risk
kan blodtryck mätas i isolerad lokal
eller utanför BMM.
Fosterrörelser efterfrågas vid varje
besök.
Lämna vid behov urinrör för uproteinuri, lämnas in av frisk
anhörig.
P-glukos, vikt, Hb, SF-mått,
urinodling, OGTT, immunisering kan
vänta 2 veckor i de flesta fall.
Ordinerade prover, tex TSH: samråd
med läkare.
Dokumentera att fosterläge inte
kunnat kontrolleras
Alla rings upp enligt riktlinjer. Om
kvinnan har symtom och behöver
ett tidigt besök görs en bedömning
av möjlighet att skjuta upp besök
tills frisk.
Blodtryck – mäts isolerat rum enligt
lokal rutin, samma handläggning
som gravid.
Amningsrådgivning: Kan ske via
telefon/Skype

Har patienten BT-mätare hemma?
Kan anhörig hämta urinprovrör på BMM?
Vid sjukdom med oklar handläggning, bedömning på egna mottagningen, eller via KTB

Allt som kan hanteras via video- eller telefonsamtal görs så.
Kvinnan kan ges information om att själv kontakta BMM efter förlossning om det finns behov.
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Efterkontroll (6–16 veckor)

Omboka till tid när kvinnan är
symtomfri. Genomför det som är
möjligt per distans.

Tillfälligt avsteg från basprogram för graviditet och efter förlossning, Nivå 2
I situation av personalbrist kan inskrivning prioriteras till ett besök/hel inskrivning. Kontroller enligt basprogrammet kan hos i övrigt frisk kvinna glesas ut till var tredje vecka
efter v 29.
BT kontroll i hemmet kan övervägas. Se även PM Blodtrycksmätning och hypertoni under graviditet Uppföljning per telefon eller videobesök med BMM. Dokumentera
fosterrörelser och allmäntillstånd enligt rutin.
Provtagningar och undersökningar postpartum kan skjutas uppefter normal förlossning, där kvinnan inte upplever besvär eller endast lindriga problem.

Grav.
vecka

Innehåll för alla

Tidig
kontakt per
telefon*

Hälsoblankett.

Inskrivning
del 1*
5–8

Om rådgivning ges vid första
kontakten ska graviditetjournal
startas i Cosmic.
Hälsosamtal med förkyld kvinna
kan göras på bokad tid med
telefon- eller videosamtal.
AUDIT görs vid besök på BMM
tillsammans med BM (avvakta
tills kvinnan kommer till BMM).
Medicinering, pågående eller
nyligen avslutad och vitaminer.

Individuell
insats efter
behov

Provtagning
för alla

Provtagning
efter behov

TSH och fT4.

Time line follow
back.
Planeringsrond vid
behov.
Information om Dvitamin, enligt

TSH och fT4.
Vikt, längd-BMI.

Patientinformation

Hälsoblankett.
1177.
Fosterdiagnostik.
Livsmedelsverket se Gravida - råd om mat
Gynekologiskt
cellprov

Basprogram för
vård och
övervakning av
graviditet,

Fråga om samtycke för annan vårdgivares journal.
Information om Graviditetsregistret .
Vid samtycke gör en inskrivningsregistrering i GR
med första journalförda datum*
Biobankslagen, och hänvisa till information om Tema
Gravid 1177 Vårdguiden.
Hänvisa till 1177 Bäckenbottenträning
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Rek.
tid
i min.
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45–60

Pågående sjuklighet med
medicinsk behandling.
Info om fosterdiagnostik. (ej KUB)

livsmedelsverkets
rekommendation.

barnmorskemottag
ning i Uppsala län

Patientinformation bäckenbottenträning
Kort muntlig och skriftlig information om
fosterdiagnostik.
Information om ultraljudet
Information about ultrasonography
Råd om mat till dig som är gravid – Livsmedelsverket

Inskrivning
del 2*
10–12

Rekommenderas som enskilt
besök.
Förkyld kvinna, avvakta och boka
om till en tid när kvinnan är frisk.
Fråga om våldsutsatthet när
tillfälle ges.
Fråga om ställningstagande till
fosterdiagnostik, RUL bokas.
Information och frågeformulär –
multiresistenta bakterier.
Screening av resistenta bakterier
Bedömning.
Vårdplanering.

16–20*

I första hand avstå från dessa
besök, prioritera endast de som
är i stort behov.
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Planeringsrond vid
behov.
Gyn undersökning
vid könsstympning,
i första hand för 0para
FOBS formulär
(med instruktion)
FOBS formulär (för
utskrift)
SUF broschyr–
Vänta barn
SUF PratkartaHälsosamtal Gravid
SUF bildstöd- Föda
barn
SUF bildstöd- Föda
barn med
kejsarsnitt
Extra enskilt besök
enkla råd.

Blodgruppering.
Tidigast v10
Fetalt Rh-D,
screening och
profylax
Checklista Fetalt
Rh-D vid BMM
Infektions
screening*.

Screening av
resistenta
bakterier.
Remiss
Grupper/Paket
Screening MRB.

Information om fosterdiagnostik/RUL
Ev.ge boken Vänta barn – Gothia.
Försäkringskassan.
Dela ut informationsblad om bäckenbottenträning.

Gynekologiskt
cellprov*

I samband med tidsbokning av RUL, skriv ut och
överlämna kallelsen i pappersform.

Rubella*.
BT*, puls
Hb, p-glukos.
p-ferritin.

u-alb och UVIscreening*

Urin-testremsa.
Vikt, längd – BMI

Information på 1177 Vårdguiden:
Psykisk ohälsa
Film om graviditet, fruktsamhet och vikt.
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30–60

Kan ske via videosamtal

24–25*

Rådgivande samtal
om behov
föreligger vid
Psykisk ohälsa,
övervikt, tobak,
alkohol eller
förlossningsrädsla

Moderskapsintyg.

(28) 29 – 30

SF-mått, fosterljud
och fosterrörelser.
BT, puls
p-glukos.
Vikt.

Rh profylax gives
enligt ordination till
Rh neg pm

30–31

Kan tas bort om kvinna är frisk
inte behov av extra kontroller

(33) –34*-35

Samtal om föräldraskap, barnet,
amning och viktigt att veta inför
förlossning.
Uppföljning (dokumentera) av
alkohol- och tobaksvanor
v 30–33.
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Tobak och graviditet.
Alkohol och graviditet.
Fysisk aktivitet under graviditeten

Checka av att RhD
profylax är given,
om ej ges detta
enligt ordination

Följ upp
blodgrupp.PM
Fetalt Rh D
Ta
immuniseringsprov
Rh-neg enl pm
OGTT v 24–28.

SF-mått, fosterljud
och fosterrörelser.
BT, puls
Hb, p-glukos.
SF-mått, fosterljud
och fosterrörelser.
BT, puls
SF-mått, fosterljud
och fosterrörelser.
BT, puls
p-glukos.
Vikt.

Erbjud tid till FUB till ca v 30–32.
Patientinformation om kvinna är Rh neg Rh profylax
Informera om Val av BVC.

30–45

Registrera i Huldra om aktivt val av BVC görs från
föräldrar.
Informera om fosterrörelser och vikten av att känna
rörelser dagligen. Om minskade fosterrörelser på
1177.
Planera tillsammans med kvinna/partner vid vilket
besök samtal om amning ska ske. Om amning på
1177.
30

30

30
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(35) –36*-37

37–38 – 39

39–40

40+

Postpartum
2–3*

Sammanfattning av graviditet
v 35–37 där riskbedömning enligt
mall dokumenteras*.
Upprepa frågeformulär –
multiresistenta bakterier.
Screening av resistenta bakterier

Överrapportering
till BVC vid behov
av särskilt stöd.

Sammanfattning av graviditet
v 35–37 där riskbedömning enligt
mall dokumenteras*.

Följ upp värden i ÖD Mödravård,
så att journalen innehåller
dokumentation för grund till
adekvat omhändertagande i alla
delar för vårdkedjan.
Boka kontroll v 41

Uppföljning tidig telefonkontakt.
Alla rings upp enligt riktlinjer. Om
kvinnan har symtom och behöver
ett tidigt besök görs en
bedömning av möjlighet att
skjuta upp besök tills frisk.
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Kontroll vecka 41 relativ
överburenhet
Barnmorskemottag
ning och Antenatalt
centrum

SF-mått,
fosterljud,
fosterrörelser och
fosterläge.
BT, puls

SF-mått,
fosterljud,
fosterrörelser och
fosterläge.
BT, puls
Hb, p-glukos.
Vikt.
SF-mått,
fosterljud,
fosterrörelser och
fosterläge.
BT, puls
SF-mått,
fosterljud,
fosterrörelser och
fosterläge.
BT, puls

Ev. screening
resistenta
bakterier*

Informera om Val av BVC
Följ upp att det är inlagt i Huldra

30–45

Informera om Minska risken för plötslig
spädbarnsdöd

30–45

Remiss
Grupper/Paket
Screening MRB.
Multiresistenta
bakterier*.

Informera och dokumentera K-vitamininjektion,
provtagning och kontroller på det nyfödda barnet.
K-vitamin ges till alla nyfödda, 1177.
Informera om och boka ev. tid för uppföljande
samtal postpartum.

30

Informera kort om kontroll av v 41 och dela ut
patientinformation om Igångsättning av förlossning

30

Boka ev. tid för uppföljande samtal postpartum.

Mottagningsbesök
vid behov.
Allt som kan
hanteras via videoeller telefonsamtal
görs så.

Telefon:
15
Besök:
30
Sidan 9 av 20

Amningsrådgivning: Kan ske via
telefon/Skype

Postpartum
6–16*

Omboka till tid när kvinnan är
symtomfri. Genomför det som är
möjligt per distans.
Samtal om
förlossningsupplevelsen.
Uppföljning av amning.
Uppföljningsregistrering i GR,
*notera de nationella
målvärdena.

Kvinnan kan ges
information om att
själv kontakta BMM
efter förlossning
om det finns behov.
BT
Hb
Vikt/BMI.

Ev. gynekologiskt
cellprov
Testremsa urin på
de kvinnor som
haft u-alb under
graviditet

Information och dokumentation om
bäckenbottenbedömning och bäckenbottenträning.
RLP- Preventivmedel – bedöm behov av snart
återbesök för rådgivning och insättning av ex LARC.

Graviditetsregistret *
Från och med slutet av mars 2020 finns två frågor med följdfrågor i Graviditetsregistret. Frågorna är både vid inskrivningen och vid uppföljningarna (både vid missfall och
efter att kvinnan fött barn). Anledning till detta, är att fånga upp allt som går att fånga upp. Om kvinnan haft symtom, får man också fylla i under vilken trimester, och
eftersom en del kan skriva in sig sent, så finns även tredje trimester med som val även med vid inskrivningen.
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45 – 60

Barnmorskebesök med annan kontaktyp än mottagningsbesök under Covid-19
Syfte och omfattning
Rekommendationen är att erbjuda telefon eller videokontakt när det finnas patient- eller personalrelaterade orsaker kopplade till besöket gällande Corona, Covid-19.
Föreslå om möjligt annan besöksform (kontakttyp) såsom videobesök eller telefonkontakt.

Bakgrund
Ordinarie avtalsregler gäller, även ersättningsnivåer för besök, MEN Vårdstyrelsen och Sjukhusstyrelsen har beslutat om extra ersättning till privata vårdgivare, vilket
innebär att besöksersättning utbetalas upp till januaris ersättningsnivå för mars, april och maj. Syftet med detta är att minska det ekonomiska bortfallet för avbokade besök
och minskad möjlighet att ta emot besök, och för att möjliggöra för verksamheterna att använda personal till andra arbetsuppgifter under Covid-19 (såsom gemensam
bemanning av luftvägsmottagning etcetera).
Det finns sedan tidigare en rutin gällande flöde kontakt efter förlossning

Tillfälliga nya kontakttyper kan användas såsom video och telefon på nedan besök


Gravid kvinna med behov av inskrivning: Hälsosamtal, gravid för besök /kontroll där ej fysiska kontroller ej behövs.



Preventivmedelsrådgivning – receptförskrivning 3 månader – Preventivmedelsrådgivning BMM, vid behov av prioritering, tillfällig riktlinje
Smittspårning
BB vård i hemmet där ej fysisk kontroll krävs




Beskrivning
Vid byte av kontakttyp


Gällande Av/Ombokningar i Cosmic som görs som en direkt följd av Coronaviruset där besök redan är bokat och kontakttyp skall ändras - boka först av besöket och
använd ”Corona” som avbokningsorsak, därefter bokar ni ett nytt besök med den nya kontakttypen. Det är viktigt att ni använder denna kodning och bokar nytt
besök så Regionen Uppsala kan göra uppföljningar.

Boka videokontakt


Bokning av ett videobesök utförs i Cosmic på samma sätt som övriga besök i Cosmic. Skillnaden är att kontakttypen ska vara videokontakt för att få en unik
möteslänk kopplad till bokningen. Möteslänken presenteras för patienten sex timmar före ett bokat besök. Om vårdpersonalen önskar boka ett videobesök direkt
tar det fem minuter för möteslänken att bli aktiv för patient och vårdpersonal. Länken är aktiv i två timmar efter bokad tid.
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Vårdgivaren ansluter till kontakten från Tidboken, Besökslistan eller Min översikt genom att välja att ansluta till ett videobesök (det är viktigt att skype finns
installerat på datorn).
Patienten behöver ladda ned appen min hälsa och logga in med Bank-ID se information till patienten om videobesök
Kontaktypen videokontakt hamnar i vårdkontakt och efterregistrering i Cosmic där ekonomin hanteras (självbetjäning öppnas inte i bokningsunderlaget).
Se utförligare instruktioner via direktlänk till : videobesök i cosmic i Publika DocPlus samt Riktlinjer för videobesök
De flesta vårdcentraler har använt videokontakter så vänd dig till ditt IT stöd vid funderingar hur man får till bra videosamtal eller ring till lokal support för hjälp. Läs
mer på vår hemsida om videokontakter IT-vårdsystemsupport för primärvård och privata vårdgivare/videobesök på vårdcentral

Boka telefonkontakt



Denna kontaktyp är inte kopplad mot självbetjäning eller vårdkontakt och efterregistrering (genererar ingen besöksersättning).

Ankomstregistrera
När kontakten är tagen är det viktigt att videokontakt eller telefonkontaktens status ändras via besökslistan till anlänt innan dokumentation.

Dokumentation
Använd mall för aktuellt besök och fyll i fast val av kontakttyp (preventivmedel, STI osv)
Kontaktplats vid Videobesök, välj videobesök, se bild
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Vid Telefonkontakt som ersätter besök på grund av rådande pandemi, välj kontaktsätt: telefonkontakt se bild

Identifikation av patient - identitetskontroll, regionalt tillägg
I patientens journal ska identitetskontroll dokumenteras under sökordet ”ID-kontroll”.
Distansbesök kräver säker inloggning med BankID eller FrejaID. I anslutning till själva videobesöket kan kontroll mot uppvisad ID-handling ske.
ID-kontroll





Utförd mot giltig ID-handling
Personlig kännedom
Intygad av medföljande vuxen som visat giltig ID-handling
Ej kontrollerbart
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Direktlänk till rutinbeskrivning Region Uppsala i DocPlus

Vårdkontakt och efterregistrering
Se nedan besöksersättningarna i Cosmic gällande de besök som kan byta kontakttyp.





MVC barnmorska- 0 kr
Rådgivande samtal efter förlossning -204 kr
Rådgivning barnmorska -394 kr
Smittskydd -394 kr

Då kontaktypen Videobesök, samt telefon inte öppnar självbetjäning bör information till kassa och inskrivning ges gällande vilket besök det gäller. Se förslag nedan, viktigt
med lokala rutiner.
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Barnmorskemottagning Region Uppsala föräldraförberedande information
Sammanställd från nationella och regionala aktörer för att använda under Vovid-19 pandemin, Fritt att använda.

Information från
1177
Region Uppsala

Information om
Föräldrastöd och information till blivande föräldrar
Föräldra- och förlossningsförberedande information

Länk till
Föräldrastöd och information till blivande föräldrar
 Film - När det är dags och vad händer i kroppen
 Film - Andning och avslappning under förlossningen
 Film - De första timmarna efter barnets födelse
 Film - Hemgång och första tiden efter en förlossning
 Filmer _ Mitten av graviditeten

Akademiska sjukhuset

Välkommen till förlossningen- film

För dig som är gravid och ska föda barn i Uppsala

Inför, under och efter förlossningen

För dig som är gravid och ska föda barn i Uppsala

Se filmen om BB-vård i hemmet och återbesök

BB vård i hemmet och återbesök

Film: Förlossnings- och föräldraförberedande kurser.

Hjärtats föreläsning inför förlossningen – för gravida och partners

Filmer om graviditet, förlossning, amning, vård efter
förlossning och den nya familjen

Hjärtats föreläsning om den första tiden med barnet – för gravida och partners
Föreläsningar – Tre föreläsningar om födandet, amning, första tiden med ditt nyfödda
barn
För den nya familjen
Graviditet och förlossning

BMM Hjärtat

Karolinska sjukhuset
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Uppsala universitet

Amning och hud mot hud

Sugen på en bra start
Sugen på sömn

Region Stockholm

Film: Föreläsningar om förberedelse inför födandet,
amning och om den första tiden
Information till familjer med intellektuella
funktionshinder el behov av att informera familjer
med behov av tolk:
Vänta och föda barn samt skötsel av barn den första
tiden (finns på arabiska)
Information om preventivmedel

Utbildning för nya föräldrar

SUF- kunskapscentrum

Vänta och föda barn samt sköta om sitt barn den första tiden (10 MB)
Vänta och föda barn samt sköta om sitt barn den första tiden - finns också att laddas
ner på arabiska (10 MB)
Föda barn - bildstöd
Föda barn kejsarsnitt - bildstöd
Pratkarta Gravid Hälsosamtal
Information om preventivmedel

Babybaby.se

Amningshjälpen
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PODD: Corona, amning- så får du snits på amningen
när vården är pressad

Podd: Corona, amning – så får du snits på amningen när vården är pressad

Intervju: Första timmen. om möjligt, låt bebis söka
bröstet själv

Video: Bebis hittar bröstet på egen hand efter födseln (19 min)

Grundläggande amningsteknik

Video om amningsteknik (11 min)

Breastfeeding technique

Video on breastfeeding technique (11 min)

Amning ”laid back” Bra om bebisen har svårt att
greppa bröstet i början, eller behöver ta ett bättre
tag om bröstet.
Rådgivning

Video: Tillbakalutad amning, ”laid back” (11 min)

Amningshjälpen
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Stöd Facebook grupp
Faktasite
Amningskurs

Amningshjälpens slutna grupp - Facebook
Om Amningsfakta
Amningshjälpen - amningskurser
The First Hour After Birth: A Baby’s 9 Instinctive Stages

Barnombudsmannen

Engelska/English: Kort information om det nyfödda
barnets instinktiva utvecklingsstadier, de 9 stadierna
den första timmen efter födseln
Barnkonventionen

Reproduktiv livsplan

Planera framtid- vill du ha barn?

Reproduktiv livsplan

Film tips
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Hur påverkar en Covid-19 infektion den gravida kvinnan
Gravida kvinnor har inte ökad risk att smittas av Covid-19 infektion. Det finns dock vissa faktorer som bör uppmärksammas om en gravid kvinna får en Covid-19 infektion.
-

-

-

-

Personer som får en Covid-19 infektion har ökad risk för trombos. Om en gravid kvinna har riskfaktorer för trombos och vårdas i hemmet under infektionsepisoden
ska en bedömning göras om det finns indikation för trombosprofylax.
Gravida med fetma (BMI> 30), hypertoni och diabetes har ökad risk för svår sjukdom de får Covid-19. Detta gäller även graviditetsdiabetes och
graviditetshypertoni. Dessa kvinnor bör bedömas av läkare för om sjukskrivning är aktuell från v 22+0. Sjukskrivning kan också bli aktuell vid en sammantagen
bedömning av kvinnans riskfaktorer och hur stora riskerna för smitta är på hennes arbetsplats. Det är också viktigt att hon själv undviker alla sociala sammanhang
som kan innebära risk för smitta.
Gravida har rätt till graviditetspenning om det finns risk för smitta på arbetsplatsen. Det är arbetsgivarens ansvar att göra en riskbedömning enligt
arbetsmiljölagen. Covid-19 är riskklassat och gravida ska till exempel inte vårda patienter med misstänkt eller bekräftad Covid-19 enligt Arbetsmiljöverket. I de fall
omplacering inte är möjligt har den gravida rätt till graviditetspenning.
Socialstyrelsen har i en rapport nyligen bedömt att gravida har en ökad risk för prematurbörd. Graviditet från v 22 till v 36 klassas därför som riskgrupp. Eftersom
det är två veckors inkubationstid vid Covid-19 rekommenderas att gravida inte utsätts för smitta från v 20. Graviditetspeng kan därför ansökas om arbetsgivaren
inte kan ordna med omplacering eller anpassning av arbetet, se ovan.
För att minska riskerna för Covid-19 inför förlossningen ska den gravida kvinnan minimera sina sociala kontakter i slutet av graviditeten. Detta gäller även partner
och andra personer i hushållet. Covid-19 i samband med förlossning innebär stor belastning på sjukvården. Den gravida och partner kan sprida smitta och det finns
risk att den nyfödda blir smittad.

Tillsvidare gäller att gravid kvinna inte ska vaccineras. Vaccinet har inte visat sig vara skadligt i djurförsök men kunskapen är än så länge begränsad. För mer information läs
vidare på Infpreg.
Följ alltid råden på Folkhälsomyndighetens hemsida
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2007:5 (uppdaterat till AFS 2018:7).
Arbetsgivaren är ansvarig för att den gravida kvinnans säkerhet och att ta ställning till om det är aktuellt med omplacering.
Försäkringskassan- Covid -19 information Infpreg: Information för hälso- och sjukvården – Covid-19
SFOG: Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG)
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