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Da en elev på Rekustad 
skole fikk korona 
forrige søndag, rykket 
Folkehelseinstituttet 
ut. Fredrikstad er 
første deltager i et helt 
nytt nasjonalt pro-
sjekt.
Tonje HolTer
tonje.holter@f-b.no

Prosjektet heter Korona barn-
studien.

Det skal kartlegge barns rolle i 
smittespredningen av koronavi-
ruset i barnehager og skoler (1.-7. 
trinn).

Prosjektet ble offentliggjort av 
Folkehelseinstituttet (FHI) for to 
uker siden.

– Som andre kommuner ble 
også Fredrikstad oppfordret til å 
bidra når arbeidet var i gang, for-
teller Martin Schjøllert Fred-
heim, teamleder i kommunens 
kommunikasjonsavdeling.

– Så da det dukket opp et smit-
tetilfelle på Rekustad skole, tok 
kommuneoverlegen initiativ til å 
melde det til FHI. Dermed ble vi 
første deltager i prosjektet.

ser på hvordan barn 
smitter videre
Studien er et samarbeid mellom 
kommuneleger, barnehager og 
skoler i Oslo og Viken.

Helt siden koronaviruset opp-
sto, har det vært registrert en 
mindre andel barn med covid-19 
enn voksne.

Man har antatt at barn enten 
får milde symptomer, eller at de 
blir smittet i mindre grad. De blir 
sjelden veldig syke.

Men nå skal det altså for første 
gang i Norge forskes på hvordan 
dette egentlig henger sammen.

– Studien Korona Barn vil un-
dersøke i hvilken grad barn bi-
drar til smitte av koronavirus i 
barnehager og skoler, sier Brita 
Askeland Winje, seniorforsker i 
FHI.

– Formålet er å bedre kunn-
skapsgrunnlaget for råd når det 
gjelder skolestengning og andre 
smitteverntiltak i barnehager og 
på skoler.

tar spyttprøver
Det var søndag 30. august at en 
elev på 2. trinn ved Rekustad 
skole testet positivt for korona-

viruset. Det ble raskt avklart at 
eleven kunne bli en del av studi-
en Korona Barn.

Representanter fra FHI dro 
derfor til skolen på mandagen for 
å levere utstyr til prøvetaking. 
Dagen etter kom de tilbake for å 
hente de innleverte spyttprøve-
ne.

– Det er elever og ansatte ved 
trinnet som ble satt i karantene, 
som har fått tilbud om å delta. 
Det er en frivillig test, forteller 
Rekustad-rektor Odd Espen Høi-
li.

Folkehelseinstituttet skal invi-
tere foresatte på skolen til et digi-
talt møte om studien. De skal 
også snakke med lærere og an-
satte i administrasjonen.

God respons
– Data som samles inn, skal sam-
menstilles med data fra andre 
barnehager og skoler som deltar i 
Korona Barn, opplyser Brita As-
keland Winje i FHI og tilføyer:

 – Det har vært et svært godt 
samarbeid med både kommune-
legen og Rekustad skole i denne 
situasjonen.

Hun ønsker ikke å opplyse 
hvor mange som har sendt inn 
prøve, men sier at responsen har 
vært god.

Winje understreker at kom-
muneoverlegene jobber som 
normalt med smittesporing i alle 
tilfeller, selv om FHI er involvert.

tar prøvene hjemme
Når et barn i barnehage eller sko-
le tester positivt for korona, vil 
kommunelege og FHI vurdere 
om det er et tilfelle som kan inn-
gå i studien. 

Alle aktuelle barn og ansatte 
blir deretter spurt om de vil del-
ta.

– Deltagelse inkluderer å svare 
på spørreskjemaer, samt å levere 
to spyttprøver, forklarer senior-
forsker Askeland Winje.

– Spyttprøvene tas hjemme og 
analyseres på Folkehelseinstitut-
tet. Hensikten med spyttprøve-
ne er å påvise koronavirus.

Spyttprøver hjemme er ennå 
ikke anbefalt for testing av co-
vid-19, men er til vurdering.

Ifølge FHI viser undersøkelser 
at slike prøver kan være like gode 
som nese-halsprøve tatt av hel-
sepersonell – hvis de tas riktig og 
på riktig tidspunkt i sykdomsfor-
løpet.

Fredrikstad deltar i unikt prosjekt

skal forske på barn og koronasmitte

spyttprøve: Her leverer Cathrine Waagbø Solli en spyttprøve til Trine Skogset Ofitserova og 
Rebekka Rolfsnes fra FHI. Til høyre står Rekustad-rektor Odd Espen Høili. Skolen var den første som 
deltok i en helt ny studie om barn og koronasmitte.  FOtO: erik haGen

stenGt: Rock Bar og Liv nattklubb kommer til å ha stengt så lenge det 
er skjenkestopp ved midnatt. FOtO: truls lian

Rock Bar og Liv nattklubb 
holder stengt inntil 
videre.
Truls lian
truls.lian@f-b.no

Utestedet har i det siste åpnet 
klokken 21 i helgene, men ser 
ikke poenget med å holde 
åpent så lenge det er restrik-
sjoner på skjenketider i serve-
ringsbransjen.

Etter å ha vært stengt fra 12. 
mars og ut mai, kunne natt-
klubben åpne igjen, og i som-
mer har de i helgene kjørt så-
kalt «Clubbing With Distance».

Men sist helg bestemte de 
seg for å holde dørene stengt 
frem til skjenkerestriksjonene 
lettes på. «På grunn av restrik-
sjoner med skjenkestopp kl. 
24:00 så velger vi på LIV og 
Rock Bar å holde stengt til det 

åpner opp med mulighet til 
skjenking til kl. 02:30. Stay 
safe and wash your hands!» 
står det på en lapp på dørene 
til utestedene.

Fra midnatt 8. august inn-
førte regjeringen et forbud 
mot å servere alkohol etter 
midnatt, i et forsøk på å be-
grense smittespredningene i 
samfunnet. Tiltaket sjokkerte 
nattklubbeiere i byen.

skjenkerestriksjon-stenger

smittesporingen på de 13 siste tilfellene i boks

stOr jOBB: Når en test fra koronasenteret 
kommer tilbake og viser seg å være positiv, starter et 
omfattende smittesporingsarbeid. 
 FOtO: Geir a. CarlssOn

En person bosatt på Hvaler har testet 
positivt på covid-19, opplyser kommunen.

– Det er kjent smittevei, og stammer 
opprinnelig fra samlingen i Skjeberg, 
opplyser kommuneoverlege Anne Gyro 
Karlsen til FB.

Det er det første smittetilfellet påvist i 
kommunen siden 6. mai. Kommunen har 
hatt svært god kontroll på koronaviruset til 
nå og er kun det femte tilfellet totalt i 
kommunen.

Kommunen sier at de har iverksatt tiltak 
med isolasjon og karantene.

– Det er ikke snakk om mange i karantene, 
men vi har god kontroll på tilfellet, sier 
Karlsen.

Første korona-
tilfelle på hvaler 
på fire måneder

Skal forske på barn og koronasmitte 
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morelltre: Ordfører Jon-Ivar Nygård plantet det første 
morelltreet på Prestegårsdjordet under markeringen av 
Fredrikstads 453-årsdag. Begge Foto: truls lian

Normalt sett ville Frede-
riks dag bestått av mye 
folk og krokusplanting. I 
år var feiringen knapt 
kunngjort i forkant og 
krokusen erstattet med 
morelltre.
Truls lian
truls.lian@f-b.no

Mye er annerledes i år, og 
markeringen av at det er 453 
år siden byen ble stiftet er in-
tet unntak. Men en slags fei-
ring ble det likevel på Preste-
gårdsjordet og den rehabili-
terte Smertustøtta på Kråker-
øy, på dagen et halvt år etter 
at landet stengte.

Ordføreren holdt tale og 
gratulerte byen med dagen og 
Celine Johannessen og Jakob 
Hetland sto for det kulturelle 
innslaget, men det var en fei-
ring utenom det vanlige. En 
håndfull inviterte gjester had-
de møtt opp, og enkelte forbi-

passerende fikk også med seg 
markeringen. Resten måtte få 
det seg via kommunens Face-
book-sider. – Det er en anner-
ledes opplevelse, men vi har 
etter hvert kommet inn i et 
spor hvor vi har blitt litt vant 
til det, sier ordfører Jon-Ivar 
Nygård og sikter til blant an-
net 8. og 17. mai.

– Sånn sett er det ikke en ny-
vinning å skulle streame ar-
rangementet, men det er jo 
selvfølgelig noe vi ikke skulle 
ønske vi måtte gjøre.

I stedet for den tradisjonsri-
ke krokusplantingen, ble an-
ledningen benyttet til en sym-
bolsk start på rehabiliteringen 
av jordet langs Prestegårds-
veien og Bjørnebyveien, som 
de siste årene har blitt benyt-
tet som parkeringsplass og an-
leggsområde. Smertustøtta 
fikk sin oppgradering tidligere 
i år, og lørdag fikk ordføreren 
plante det første av flere mo-
relltre i parken. 

slik var 453- 
årsdagen til byen

tale: Ordfører Jon-Ivar Nygård talte, mens Celine Johanessen og 
Jakob Hetland spilte og sang under markeringen. 

Det ble en tidlig avslutning på festen i 
Onsøy da politiet troppet opp på døra på 
lørdagskvelden..

På festen, som ble arrangert på en 
privatadresse, var det flere mindreårige til 
stede, og den yngste festdeltageren var 15 
år, opplyser politiet.

Klokken var like over 22.30 da politiet 
dukket opp for å avslutte festen. Forel-

drene til alle festdeltagerne er også varslet.
Her er de andre hendelsene av betyd-

ning fra politiloggen natt til søndag:
Klokken 23.30, Storgata: En mann i 

20-årene blir bortvist fra sentrum på grunn 
av slett oppførsel.

Klokken 01.15, Kråkerøy: En kvinne i 
20-årene oppholdt seg midt i veien og 
hindret trafikken på stedet. Ble tatt med 

inn i arresten og anmeldt for ordensforstyr-
relse.

Klokken 02.05, Ambjørnrød: Politiet fikk 
melding om et mindre branntilløp i en 
privatbolig. Brannen ble raskt slokket, men 
politiet vil etterforske hendelsen.

– Det merkes godt at det er tidlig 
skjenkestopp. Likevel var det en del folk på 
byens serveringssteder, og de aller fleste 

oppførte seg bra. Én person ble bortvist fra 
sentrum og én person ble innbrakt til arrest 
og anmeldt for ordensforstyrrelse, sier 
avsnittsleder på patruljeavsnittet ved 
Fredrikstad politistasjon, Rolf Aamodt, til 
Fredriksstad Blad.

dette skjedde i helgen

Politiet stoppet ungdomsfest med flere mindreårige

Av de 13 påviste tilfellene 
av koronaviruset forrige 
uke, kan elleve spores 
tilbake til den allerede 
kjente klyngen.
Truls lian
truls.lian@f-b.no

Før helgen ble det påvist 13 nye 
tilfeller av koronaviruset i 
Fredrikstad, fordelt på åtte på 
torsdag og fem på fredag.

Kommuneoverlege Anne 
Kristine Nitter opplyser at av 
disse kan elleve spores tilbake 
til det religiøse arrangementet i 
Skjeberg. I tillegg kommer ett 
tilfelle fra en annen by, men 
smitteveien er kjent.

– Det er bare ett tilfelle fra i 

går vi fortsatt ikke har hundre 
prosent avklaring på foreløpig. 
I tilfellene hvor det ikke er en 
helt åpenbar nærkontakt, må 
det tas en del telefoner for å 
spore smitten, sier kommuneo-
verlege Nitter.

Hun forklarer at det ikke er 
noe dramatikk i at det ene tilfel-
let ennå ikke er helt avklart. For 
nå tar det rett og slett lengre tid 
å spore smitten. Grunnen til det 
er at man nå må flere ledd tilba-
ke for å spore smitten.

– Dette forgrener seg utover. 
Til å begynne med var det lett å 
spore smitten, for da hadde de 
smittede vært på selve samlin-
gen. Så ble familiene til de som 
var der smittet. Nå er vi på nær-
kontakter av nærkontakter 

igjen. Derfor tar det mye lengre 
tid, sier Nitter.

Siden man fortsatt klarer å 
spore tilfellene, har kommunen 
også kontroll på smitten.

Tidligere forrige uke skrev FB 
om hvordan smittesporingen 
foregår. Kommunen har også 
økt smittesporingsteamet kraf-
tig og har på det meste hatt over 
15 smittesporere på jobb.

Totalt har 330 Fredrikstad-
innbyggere fått påvist covid-19 
siden mars – over halvparten av 
dem har kommet de to siste 
ukene.
PS: På f-b.no kan du høre vår 

podkast med kommuneoverle-
ge Sofie Lund Danielsen.

smittesporingen på de 13 siste tilfellene i boks


