
       

Informasjon om Korona barn studien til kommune- og bydelsleger og 
smittevernteam i Oslo og Viken 
 

Korona barn 
Det er behov for mer kunnskap om i hvilken grad asymptomatiske smitter andre, hvor vanlig 
asymptomatisk infeksjon er hos barn, og i hvor stor grad barn smitter andre. Slik kunnskap er viktig 
som grunnlag for smittevernråd.  

Korona barn-studien er en studie som skal se på barns rolle i spredning av koronavirus i barnehager 
og skoler (1. til 7. trinn) i Oslo og Viken.  Studien tar utgangspunkt i barn (>2-13 år) med bekreftet 
covid-19 og deres kontakter.  

Hva innebærer det å være deltager i Korona barn-studien 
Inviterte deltagere blir bedt å om å svare på to spørreskjemaer, føre en symptomdagbok (i inntil 10 
dager) og avgi to spyttprøver. Spyttprøvene tas hjemme med noen dagers mellomrom. Spyttet 
undersøkes for koronavirus og alle som deltar får svar på prøvene. I tillegg vil virus påvist i spytt 
undersøkes genetisk, for å gi informasjon om sannsynlig sammenheng mellom tilfeller. Spyttprøven 
vil også benyttes til å studere immunrespons. 

Studien erstatter ikke kommunelegens oppgaver eller ansvar, men gjennomføres i tett samarbeid 
med kommunelegen og berørte barnehager og skoler. 

Hva innebærer det for kommunelegen å være med i studien 
• Folkehelseinstituttet vil ta ansvar for gjennomføring av korona barn-studien. Det er ikke lagt 

opp til å bruke kommunelegens ressurser.  
 

• Vi har kun behov for hjelp til følgende 
o Informasjon om smittesporinger som kan være aktuelle for studien. Aktuelle 

smittesporinger er tilfeller der barnet har vært i barnehage eller skole i dagene før 
bekreftet smitte, og siste eksponering ligger ikke mer enn fem dager tilbake i tid.  
Korona barn-studien er avhengig av raskt å få informasjon om slike, for å kunne være 
på plass med prøvetakingsutstyr samme ettermiddag.  

o Fremskaffe kontaktinformasjon til den aktuelle skolen eller barnehagen for 
forespørsel om samarbeid. Vi har positiv erfaring med at kommunelegen kontakter 
barnehage eller skole om korona barn før de kontaktes fra FHI.  

o Informasjon om identifiserte nærkontakter. 
o Informasjon om eventuelle endringer av hvem som defineres som nærkontakter eller 

endringer av karantenetiden. 

Korona barn-studien vil gi tilbakemelding til kommunelegen dersom noen av deltakerne tester 
positivt for koronavirus.   

Kontaktinformasjon til prosjektet: koronabarn@fhi.no  
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