
Hjemmefødsel - under tilstande, hvor særlige hygiejniske principper er gældende  
Eks. COVID-19 pandemien 
 
Hjemmefødslen aftales med jeres jordemoder, der i samarbejde med jer laver en plan med jeres 
ønsker for forløbet. 
 
Hjemmefødsel under tilstande, der kræver særlige hygiejniske principper, kræver mere af jer end 
vanligt. For at sikre jer, barnet og jordemoderen mod smitte skal I gennemlæse og kunne efterleve 
nedenstående principper. Det er vigtigt, at I spørger, hvis der er nogle af punkterne, der er uklare, 
eller som I ikke har mulighed for at håndtere. 
 
Ugerne op til hjemmefødslen  

 Du opfordres som gravid til fortsat at holde afstand og undgå kontakt med andre i ugerne 
op til terminen. Raske børn må gå i institution. 

 
Forberedelse 

 Ved mistanke om eller påvist smitte er det ikke muligt at føde hjemme, og I vil i stedet 
skulle på fødegangen. Ved symptomer har du som gravid eller medlem af husstanden 
mulighed for at blive testet via egen læge.  

 Der må kun være 1 pårørende med til fødslen i hjemmet. 

 Vask og sprit forinden de ting, der skal bruges under fødslen, eksempelvis et fødekar  
 
Hygiejne Jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger til hygiejne og rengøring i hjemmet 

 Sørg for god håndhygiejne i hjemmet, herunder vaske hænder, når I kommer ind udefra, 
før madlavning og måltider, efter man har pudset næse osv. Se 
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/film_vask_haender 

 Rengøring foretages med almindelige metoder og rengøringsmidler, men ekstra hyppigt 
og grundigt. 

 Hvis du har haft besøg af en person med symptomer eller selv har haft smitte i 
husstanden, bør du gøre ekstra grundigt rent de steder, hvor der har været kontakt, 
dørhåndtag, armlæn, skrivebord, tastetur, bad, toilet, håndklæder og sengetøj. Man kan 
også anvende desinfektionsmidler til flader og genstande. 

 Hav fokus på at holde en god håndhygiejne under rengøringen. Brug gerne handsker 
 

 
 

Der er meget at forholde sig til, spørg endelig! 
 
Du kan kontakte din konsultationsjordemoder eller ringe på fødegangen på telefon 7842 1010. Du 
kan også finde mere information om hjemmefødsel på vores hjemmeside: www.randersbaby.dk. 
 

Vi ønsker jer en god hjemmefødsel! 
 

Jordemødrene fra fødegangen på Ragionshospitalet Randers  
 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/film_vask_haender
http://www.randersbaby.dk/

