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Anvisning om barn som hör till riskgrupper i fråga om coronavirus  
(COVID-19)  
  

 

HUS har tillsammans med övriga universitetssjukhus sammanställt 
preciserade anvisningar för olika patientgrupper. 
 
Risken för en svår coronavirussjukdom är låg hos barn och unga, 
 

 som är friska, 

 vars underliggande sjukdom, som astma eller hjärtsjukdom, är under god kontroll, 

 som har diabetes utan betydande följdsjukdomar. 
  

Onödig exponering för coronavirus ska undvikas. För en del patienter kan det här innebära 
att de bör stanna hemma från skola och småbarnspedagogisk verksamhet. 
Rekommendationen är att barn i nedanstående riskgrupper ska stanna hemma. Beslutet om 
att barnet (och vid behov också syskonen) ska stanna hemma fattas av den behandlande 
läkaren efter en individuell bedömning.  
 
Om barnet inte haft restriktioner vad gäller deltagande i närundervisning eller 
småbarnspedagogisk verksamhet under influensa- eller RSV-säsongen, så 
finns det inte orsak att stanna hemma under coronavirusepidemin. 
 

I fråga om coronaviruset bedöms barn med följande sjukdomar höra till riskgrupper:   
  

1. Lungsjukdomar  
 

 Sällsynta, svåra lungsjukdomar  

 Lung- och muskelsjukdomar hos barn som kräver andningsstöd eller tilläggssyrgas  

 Lungsjukdom som är förknippad med höjt blodtryck i lungcirkulationen (pulmonell 
hypertension)  

 Kraftigt hämmad förmåga att få bort slem ur lungorna (allvarliga bronkiektasier eller 
funktionsstörningar förknippade med flimmerhåren i luftvägarna), exceptionellt grav 
astma  

 
2. Hjärtsjukdomar  
 

 Svår hjärtsvikt  

 Blodtryckssjukdom i lungartärerna  

 Barn vars lungcirkulation upprätthålls med en shunt (BT-shunt, RV-PA-shunt)  

 Fallots tetralogi eller TOF som inte har opererats.  
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3. Patienter som vårdas med immunsuppressiva läkemedel och övriga patienter  
 

 Barn som vårdas med cytostatika eller genomgår någon annan kraftigt immunsuppressiv 
behandling (cancerbehandling, barn som genomgått en organtransplantation, vissa 
neurologiska patienter)  

 Barn med svår, medfödd immunbrist 
 
4. Barnneurologiska patienter 
 

 Barnneurologiska patienter med andningsinsufficiens och/eller ökad 
infektionskänslighet.  
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