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Tjänsteställe, handläggare

Datum

Barnhälsovården, Annica Olofsson

2020-03-19, v3

Rekommendation om handläggning av spädbarn på BVC
med infektionsmisstanke på Covid-19

INGEN INFEKTIONSMISSTANKE


Ett spädbarn med enbart kräkningar, av typen överskottskräkningar (inkl. större sådana), matningssvårigheter, dålig
tillväxt och andra symtom av icke-infektiös karaktär kan
bedömas på BVC för t.ex. kontrollvägning.



Besök kan genomföras utan personlig skyddsutrustning.

Grundtanken är som alltid att man på BVC sköter kontroll av
”friska” barn.

SYMTOM PÅ ÖVRE LUFTVÄGSINFEKTION (”FÖRKYLNING”)
Hos spädbarn före 6 månaders ålder:


Om behov av sjukvård ska barnet hanteras av Barn- och
Ungdomskliniken (barnakuten).



Även vid andra tecken på akut sjukdom, t.ex. nytillkomna
kräkningar, eller kraftigt förändrat kräkningsmönster,
hanteras barnet av Barn- och Ungdomskliniken (barnakuten).



Om behov av rutinmässig vägning/kontroll under pågående
infektion, där infektionen i sig inte behöver handläggning från
Barn- och Ungdomskliniken, är så stort att det inte kan
skjutas någon vecka framåt (till tillfrisknande + 2 dagar), tas
telefonkontakt med Barnbakjour för vidare handläggning.

Postadress
Region Örebro län
Barnhälsovårdsenheten
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: barnhalsovarden@regionorebrolan.se/bhv

www.regionorebrolan.se/bhv

Besöksadress
Eklundavägen 11, Örebro
Tel: 019-602 70 37
Organisationsnummer: 232100-0164
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Hos spädbarn äldre än 6 månader:


Handläggs av vårdcentralen (ej BVC) om det inte bedöms att
Barn- och Ungdomsklinikens resurser behövs.



Om behov av rutinmässig vägning/kontroll under pågående
infektion, där infektionen i sig inte behöver handläggning från
Barn- och Ungdomskliniken, är så stort att det inte kan
skjutas någon vecka framåt (till tillfrisknande + 2 dagar),
handläggs besöket av vårdcentralen (ej BVC).

Hos förälder:


Vid behov av t.ex. kontrollvägning av spädbarn utan symtom
till misstänkt eller konstaterad smittad förälder, handläggs
besöket av frisk anhörig på vårdcentralen (ej BVC).

Vid undersökning av misstänkt eller konstaterat smittat barn/
anhörig ska riktlinjerna för personlig skyddsutrustning följas
oberoende av vårdenhet.

Vid svårbedömd bild rekommenderas telefonledes konsultation med
Barnbakjour innan barn ev. skickas in eller hänvisas till sjukhuset.

Leif Ekholm
Barnhälsovårdsöverläkare

www.regionorebrolan.se

