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Sykdomsbyrde hos barn
• Covid-19 er generelt lite farlig for barn og unge

• Oftest svært milde symptomer
>20-30 % blant påviste tilfeller får ingen symptomer

• 0,3 % av de som får påvist covid-19 i alderen 0-17 år har vært innlagt sykehus
= 156 pasienter, hvorav 90 hadde covid-19 som hovedårsak. + 32 med MISC (betennelsessyndrom)

• Gjennomsnittlig innleggelsestid er < 2 døgn

• Barn smitter videre i mindre grad enn voksne (også nye virusvarianter)

https://www.fhi.no/nyheter/2021/lite-covid-sykdom-og-fa-senfolger-blant-barn/

https://www.fhi.no/nyheter/2021/lite-covid-sykdom-og-fa-senfolger-blant-barn/


Status: covid-19 blant barn og unge

• Smittetopp etter skolestart (uke 
35), nå synkende 

• Høyest smittetall blant ungdom, 
mindre blant barnehagebarn

• Høyeste smittetall i Oslo og Viken

• Samfunnet har åpnet opp - mer 
kontakt og mobilitet. 
Smitte har skjedd både i og utenfor 
skolen



Forekomst av smitte I ulike årskull



Er det forsvarlig med gjenåpning i 
utdanningssektoren?
• Tiltak rettet mot barn har vært for å beskytte eldre/ risikogrupper

• Barn og ungdom har lav risiko for alvorlig sykdom, også de uvaksinerte

• Ansatte er vaksinert mot covid-19 i svært stor grad – dermed lav risiko for alvorlig sykdom

• Smittesituasjon i skoler og barnehager reflekterer smittesituasjonen i samfunnet

• Kontaktreduserende tiltak er begrensende på ansattes, barn og unges barnehage- og skolehverdag, 
og er ikke effektive alene og når samfunnet ellers er åpent

• Forholdsmessighet i kontaktreduserende tiltak er ikke tilstede i et åpent samfunn

• Vaksinasjon har erstattet kontaktreduserende tiltak

➢Ja, det er forsvarlig!



Hva innebærer en normal hverdag?
• Normal drift av skoler og barnehager

• Generelle smittevernråd

• Fortsatt justert TISK

• Test anbefales, men er frivillig

• Nedjustert antall tester

• Ikke lenger karanteneplikt



Generelle smittevernråd

Være hjemme når syk
God hånd- og hostehygiene, godt renhold

Testing, isolasjon

Kontaktreduserende tiltak

• Vanlig organisering av 
klasser/ grupper og 
skolehverdag

• Unngå fysisk kontakt 
(håndhilsning og klemming)

• Avstand mellom ansatte

• Hele klasser regnes som en 
kohort

• Unngå fysisk kontakt 
(håndhilsning og klemming)

• Unngå samlinger med mer 
enn to kohorter

• Avstand mellom ansatte og 
eldre elever

• Unngå arrangementer

• Mindre kohorter/ grupper 
(klassestørrelsen halveres)

• Unngå fysisk kontakt 
(håndhilsning og klemming)

• Unngå samlinger med mer 
enn to kohorter

• Avstand mellom ansatte og 
elever (alderstilpasset)

• Faste lærere til hver kohort
• Unngå arrangementer
• Delvis digital undervisning 

for eldre elever

Hva skjer 
med 

trafikklys-
modellen nå?

udir.no



Begrensninger i aktiviteten i skoler og barnehager 
krever kommunalt vedtak etter smittevernloven § 4-1

• Kommunene må fatte vedtak etter smittevernloven § 4-1 dersom det skal 
innføres begrensninger i aktiviteten i barnehager/skoler i kommunen, jf. §
4-1 første ledd bokstav b.

• Bruk av trafikklysmodellen vil som oftest innebære begrensninger i aktivitet 
i skolen/barnehagen. 

• Vilkårene i smittevernloven § 4-1 må være oppfylt. Tiltaket må:
• være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse
• være nødvendig av hensyn til smittevernet 
• fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. 

• Se Rundskriv I-7/2020

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-i-72020-om-kommunale-smitteverntiltak-som-forbyr-eller-begrenser-sosial-omgang/id2769937/

