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Koronavirus ( Covid-19) er nå påvist flere plasser i Norge. Antallet bekreftet smittede er 
fortsatt lavt med befolkningens bekymring rundt virus og sykdom er økende. 
 
Helsetjenesten har mange henvendelser hver dag og det rapporteres om mye bekymring hos 
mange også blant barn og unge. 
 
 
Risikogrupper: 

Med den kunnskapen vi har så langt, ser det ut til at eldre personer (>65 år) og personer 

med underliggende kronisk sykdom, har høyest risiko for alvorlig forløp av Covid-19-

infeksjon. Vi har per i dag ikke kjennskap til andre risikogrupper. Andel barn som er 

rapportert med påvist infeksjon, er så langt lav (mindre enn 0,6%). 

Barn i skole og barnehage ser dermed ikke ut til å være mere utsatt enn resten av 

befolkningen. Dårlig immunforsvar (pga underliggende sykdom) kan dog medføre at enkelte 

er mere sårbare. 

Hvem testes og hvem kan ikke gå på skolen: 
 
Det er strenge kriterier for å utføre laboratorietest for koronavirus, dette pga begrensede 
ressurser i mange deler av helsetjenesten. 
Det er utelukkende personer som er syke ( har symptomer) som testes. 
Noen personer uten symptomer får hjemmekarantene pga de kan ha vært i kontakt med 
smittede. 
Hver enkelt tilfelle vurderes nøye og individuelt av helsepersonell ved legesentret etter 
gjeldende retningslinjer. 
 
Hvis elever, foresatte eller ansatte tar kontakt med skolen med informasjon om mulig 
smitte/eksponering anmoder vi om at skolen ber dem kontakte helsetjenesten. De kan først 
komme tilbake til skolen, når de er klarert fra helsetjenesten via telefon evt konsultasjon. 
 
 
Bekymringer: 
 
Det er mye fokus på nye koronavirus i media nå, barn kan bli redde. 
Vi oppfordrer pedagogisk personale til å snakke med barn som gir uttrykk for bekymring 
angående aktuelle virus. 



Helsesøster kan også være en ressurs i slike situasjoner. 
Helsedirektoratet har laget video som kan være nyttig for barn å se, for voksen og unge kan 
informasjonen i den andre leken her være nyttig. Bruk det  gjerne på skolen for både voksne 
og elever. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=v1W249tl1vA 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5MDJRczUc5E 

Sykdomsbildet i kommunen: 

Mange har influensa eller ulike luftveisinfeksjoner. Symptomene for disse og Covid-19 er 

overlappende og kan ikke umiddelbart skilles. Har man ikke vært i kontakt med 

koronasmittede eller på reise i bestemte områder ,er det mest sannsynlig at man har en helt 

vanlig luftveisinfeksjon, evt sesonginfluensa. 

Syke med mye luftveissymptomer og feber bør holde seg hjemme fra skole/jobb. 

Smitteverntiltak i skole/barnehage: 

Smitteverntiltak mot det nye koronaviruset, er det samme som for andre 

luftveissykdommer, altså god håndhygiene. Håndvask og såpe er tilstrekkelig i de fleste 

situasjoner, håndsprit er et supplement. 

Verneutstyr som munnbind skal selvfølgelig ikke brukes, det kan skape unødvendig frykt. 

God hostehygiene kan med fordel repeteres for barn og voksne. Plakater for oppheng finnes. 

Kommuneoverlegen og smittevernlegen vurderer at det per nå ikke er behov for noen 
ytterligere smitteverntiltak i din virksomhet. 
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