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Rapport 

Innhold Dokumenter 
Bakgrunn  
17. august er det skolestart for de fleste av landets skoler og det er behov for råd 
til kommunene og pasientorganisasjoner om hvordan barn og ungdom fra 
risikogrupper for komplikasjoner da bør forholde seg til  situasjonen rundt 
influensa A(H1N1)-epidmien. Det er også behov for tilsvarende råd for 
barnehagebarn. Det kommer mange henvendelser angående dette til 
Folkehelseinstituttet og Pandemitelefonen og spørsmålet har også vært tatt opp i 
møter 30.7 og 5.8 mellom Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og 
risikogruppenes pasientorganisasjoner. Organisasjonene ønsker klare råd å gi sine 
medlemmer. 

 

Risikogrupper 
Med risikogrupper mener vi grupper av personer som på bakgrunn av annen 
sykdom har økt risiko for å få komplikasjoner til influensa dersom de får 
influensa. Disse gruppene antas å være: 
Risikoutsatte barn og ungdom er per 4.8. definert som:    

 Ungdom og barn med kroniske luftveissykdommer, spesielt personer med 
nedsatt lungekapasitet   

 Ungdom og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer 
med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon   

 Ungdom og barn med nedsatt infeksjonsresistens   
 Ungdom og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2)   
 Ungdom og barn med kronisk nyresvikt   
 Ungdom og barn med nedsatt mekanisk ventilasjonskapasitet pga ekstrem 

overvekt eller kronisk, alvorlig nevrologisk sykdom 
 
Det er foreløpig ikke mulig å si sikkert om alle disse gruppene virkelig har økt 
risiko for komplikasjoner av ny influensa A(H1N1), og i tilfelle hvor stor denne 
risikoøkningen er. Det er heller ikke mulig enda å si om det finnes andre grupper i 
tillegg. Forhåpentligvis vil det komme mer kunnskap om dette fra andre land i 
ukene som kommer. 
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Skoler og barnehager som smittearenaer 
Erfaringer fra særlig pandemien i bl.a. USA og Storbritannia har vist at skoler og 
barnehager har vært en viktig arena for spredning av influensa A (H1N1) særlig i 
begynnelsen av epidemien. I motsetning til situasjonen i Norge i dag var 
institusjonene dårlig forbredt og forsterkete forebyggende tiltak var ofte ikke 
igangsatt så tidlig i epidemien.  Selv om skolene og barnehager er viktige 
katalysatorer for denne influensaepidemien, vil det også være mulighet for at 
barna og ungdommer smitter hverandre utenfor skolesituasjonen da mange vil 
omgås sine medelever også utenom skoletiden.  

 
 

Innspill fra pasientorganisasjonene 
Under møtet med organisasjonene 5.8 uttrykte disse bl.a. at:  
 Flere organisasjoner hadde planer om å anbefale sine medlemmer å utsette 

skolestart en uke. Dette er ikke hensiktsmessig strategi da den første uka 
antagelig blir den mest influensafrie uka og de gikk derfor bort fra disse 
planene. 

 Flere mente at individuell vurdering av alle elever/barnehagebarn/ studenter i 
risikogruppene om den enkelte kan starte på skole eller i barnehage ikke er 
mulig. Organisasjonene mener at ”fastleger vet for lite og spesialister neppe 
vil  ha kapasitet”.  

 Spesielt Astma- og allergiforbundet mener at det ikke er mulig å skille 
mellom ulike alvorlighetsgrader av sykdommene. Barn med ”moderat” astma 
kan være svært dårlig regulert på medisiner, mens barn med alvorligere astma 
kan være svært godt regulert og det blir umulig å gradere våre råd i forhold til 
alvorlighetsgraden av kroniske sykdommer.  

 Foreningen for hjertesyke barn mente derimot at man var nødt til å 
differensiere innad i pasientgruppen da mange av deres medlemmer nærmest 
var å anse som friske, mens andre selvfølgelig var alvorlig syke.   

 Det ble foreslått fra Astma- og allergiforbundet å gradere rådene i forhold til 
influensasituasjonen i skoler og barnehager i stedet for alvorlighetsgraden av 
sykdommen. 

 Det ble fra organisasjonene opplyst at det er ca 200 000 barn med astma og 
2500 barn med diabetes type 1 i Norge. I tillegg kommer noen få hundre barn 
i de andre risikogruppene. 

 

Formål og tenkt nytte 
Formålet med å la utsatte barn være hjemme fra skolen er å redusere risikoen for 
at de skal smittes i perioden frem til de blir vaksinert. Nytten av tiltaket er ikke 
dokumentert. Det er ikke vært mulig å finne publiserte råd om barn og unge med 
risikobakgrunn og skolegang/barnehageopphold i andre europeiske land eller 
USA. Det kan virke som om oppmerksomheten rundt risikoutsatte barn og unge 
mhp. på skolegang og opphold i barnehager er mindre i mange land enn i Norge. 
Det foreligger heller ikke anbefalinger fra WHO eller ECDC. 
 
Formålet med tiltaket er altså ikke å bremse spredningen i samfunnet som helhet. 

 

Mulige ulemper 
Det kan være betydelige ulemper ved at barn holdes borte fra skole/barnehager 
pga. smittevernhensyn. Disse kan være  
 Stigmatisering av barna 
 Dramatisering av bildet av pandemien i nærmiljøet og nasjonalt 
 Tap av flere undervisningsuker 
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 Mange av foreldrene må være hjemme dersom barna ikke an gå i 
skole/barnehage og dette kan ha betydning for bemanning av 
helseinstitusjoner og andre viktige samfunnsfunksjoner 

 Noen foreldre vil bli så skremt at de holder barnet inne hele dagen. 
 
Mulige tiltak  
Man kan for seg tre ulike alternative tiltak ved skole- og barnehagestart:  
1. Barn og ungdom tilhørende risikogruppene holdes hjemme fra skole eller 

barnehage fra skolestart til vaksinasjon. Man kan også tenke seg en 
individuell vurdering av barnets fastlege eller spesialist før barnet begynte i 
skolen barnehagen. 

2. Barn og ungdom tilhørende risikogruppene går som vanlig i barnehager og 
skoler som andre elever, men med økt oppmerksomhet om symptomer hos 
barna og tidlig behandling. 

3. Reaktiv utestenging fra skole og barnehager kombinert med forebyggende 
behandling med antivirale midler ved konstatert utbrudd i institusjonene. Slik 
utestenging vi da måtte vare til utbruddet er over eller til barnet er vaksinert. 
Tiltakene vil avhenge av om vaksinen blir godkjent for barn. 

 

 
 

Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 
Vurdering 
Kunnskapsgrunnlaget for sikre råd er utilstrekkelig. Man skal derfor være varsom 
med å gi for omfattende og inngripende råd. Videre er det alltid en viss fare for 
presendes for andre områder, slik at risikogrupper vil etterspørre liknende tiltak 
også for andre områder i samfunnet. 
 
Folkehelseinstituttet vurdering er at tiltak ved skolestart bør ivareta både barnas 
pedagogiske og sosiale behov og deres behov for å redusere risikoen for 
eksponering for influnsa A(H1N1)-viruset. 
 
Rådene vil måtte justeres avhengig av hvordan den generelle epidemiske 
situasjonen utvikler seg, spesielt i hvilken grad skoler og barnehager blir viktige 
smitteoverføringsarenaer i Norge, og av ny kunnskap om hvilke tilstander som 
medfører økt risiko for komplikasjoner. 
 
Rådene er derfor å oppfatte som foreløpige råd. 
 

 

Folkehelseinstituttets foreløpige råd 
Vi baserer våre råd på at når skolene og barnehagene åpner, er det igangsatt 
forebyggende tiltak ved bl.a. informasjon til ansatte og barn ved hjelp av bl.a. 
plakater. Vi antar at det foreløpig er lite smittepress i skoler og barnehager, men at 
dette kan øke betydelig i løpet av noen uker: 
 Alle risikoutsatte elever barn bør starte på skolen /barnehage som vanlig.  
 Skolene og barnehagene bør minnes om de faste reglene for håndtering av 

epidemien: Barn sendes hjem ved første sykdomstegn og isoleres i hjemmet i 
7 dager etter symptomstart.  
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 Dersom risikoutsatte barn og ungdom som går i skole eller barnehage utvikler 
symptomer på influensa, skal man ha en lav terskel for antiviral behandling. 

 Skoler og barnehager bør ha spesiell oppmerksomhet rettet mot mulige 
enkeltilfeller eller utbrudd. Kommunelegen har etter smittevernloven § 7.2 et 
særlig ansvar for å holde seg orientert om de epidemiologiske forholdene i 
kommunen, herunder om situasjonen i skole/barnehager i kommunen. 

 Barn i risikogruppene tilrås forebyggende behandling 
(posteksponeringsbehandling) dersom husstandsmedlemmer eller tilsvarende 
nærkontakter får sykdommen. ”Tilsvarende nærkontakter” kan i visse tilfeller 
inkludere andre barn i barnehagen/skolen. 

 A) Situasjon med spredte enkelttilfeller på en skole: Dersom barnet har vært i 
nær kontakt av noen varighet med et influensasykt barn med symptomer, bør 
forebyggende behandling vurderes. I slike situasjoner bør barnet fortsatt gå i 
barnehagen/skolen. 

 B) Situasjon med større utbrudd og vedvarende smitte i barnehagen/skolen: 
Dersom det kan antas av barnet har vært i nær kontakt av noen varighet med 
andre influensasyke barn, bør forebyggende behandling 
(posteksponeringsbehandling) vurderes. Avhengig av eksponeringsfaren og 
barnets helseforhold bør det vurderes av foreldrene sammen med 
fastlegen/spesialisten om barnet bør holdes borte fra barnehagen/skolen i en 
periode inntil spredningen i skolen er minket eller barnet er vaksinert. 
Alternativt kan også kommunenes smittevernlege gjøre en slik vurdering.  

 
Det er viktig å understreke at barna ikke skal stenges ut hvis de selv ønsker å gå i 
skolen. Tiltaket er et individrettet tiltak for å beskytte barna i risikogruppene, ikke 
for å redusere spredningen i barnehagene. 
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