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Rapport 

Innhold Dokumenter 
Bakgrunn 
Angrepsraten for influensa er normalt høyere hos barn enn voksne. Det kan 
skyldes at barn har et annet atferds- og kontaktmønster og mindre restimmunitet 
fra tidligere år enn voksne. Barn utskiller mer virus og er lengre smittsomme enn 
voksne og kan dermed fungere som effektive ”smittespredere” av influensa, både 
til hverandre og til andre i husstanden. Barn står altså for en større del av 
smittespredningen under en influensaepidemi enn det antallet barn skulle tilsi. 
 
Dette er bakgrunnen for diskusjonen om hvorvidt stenging av skoler og 
barnehager kan være et adekvat smitteverntiltak å iverksette ved en 
influensapandemi. 

 

Formål med stenging av skoler (og andre smitteverntiltak) 
Smitteverntiltak tar sikte på å 
- forsinke smittespredningen slik at toppen av epidemikurven kommer 

senere slik at man kan få større nytte av en vaksine som blir klar et stykke 
ut i forløpet, 

- flate ut epidemikurven slik at det er færre syke samtidig ved epidemiens 
toppunkt, 

- redusere antall smittede totalt og dermed redusere antallet komplikasjoner 
og dødsfall. 

 

Pandemiplanen 
Pandemiplanen drøfter aktivitetsbegrensninger (såkalte social distancing) som 
smitteverntiltak (side 94-5) og konkluderer med å fraråde aktivitetsbegrensninger 
for hele eller deler av befolkningen pga avveiingen mellom en usikker nytte på 
den ene siden og ”kostnadene, de sosiale konsekvensene og muligens den 
psykologiske skremselseffekten” på den andre siden (vår understreking): 
 

”Tiltak 6. Aktivitetsbegrensninger for hele eller deler av befolkningen 
uavhengig av smittestatus 
Med dette tiltaket menes å oppfordre eller pålegge hele eller deler av 
befolkningen å begrense sine aktiviteter. Aktivitetsbegrensningene kan for 
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eksempel være å unnlate å oppsøke forsamlinger (møter, kino, offentlige 
transportmidler mv), permittere folk fra barnehage, skole eller 
arbeidsplass, ikke reise til andre deler av landet, eller å holde seg i 
hjemmet. Begrensningene kan eventuelt pålegges gjennom stenging av 
skoler, barnhager, forsamlingslokaler eller transportmidler. 
Tanken bak tiltaket er at ettersom symptomene på influensa er så 
uspesifikke og kanskje milde, vil det til enhver tid i befolkningen finnes 
mange smittekilder som ikke vet at de er smitteførende. Hvis man 
reduserer kontakthyppigheten totalt i samfunnet, vil man dermed også 
redusere hyppigheten av kontakter mellom smittekilder og 
smittemottakelige, såkalt social distancing. 
Trolig vil uroen ved en pandemi uansett føre til en betydelig nedgang i 
folks sosiale aktiviteter. Derfor er det ikke sikkert at en eventuell 
anbefaling fra helsemyndighetene gjør så mye fra eller til. 
Erfaringene fra pandemien i 1918 var at generell aktivitetsbegrensninger 
ikke bidro til å bremse spredningen. 
Formålet med tiltaket er å minske hyppigheten, c, av kontakter mellom 
smittekilder og smittemottakelige. Dermed reduseres reproduksjonsraten 
fordi hver smittekilde rekker færre smittefarlige kontakter i den 
smittsomme perioden. 
Antatt nytte av tiltaket er at smittespredningen hemmes, og epidemien blir 
mindre enn den ellers ville ha vært. Dermed beskyttes også mange 
smittemottakelige som smittekildene ville hatt kontakt med i smittsom 
periode. Nytten avhenger av hvor stor andel av smitten som skjer fra 
smittekilder som ikke kjenner sin status. Dersom denne er så høy som 50 
%, kan tiltaket ha en betydelig potensiell nytte. Nytten reduseres dersom 
kontaktene mellom folk bare flyttes til andre arenaer, for eksempel at barn 
som er hjemme fra skolen treffes like mye i lekeparken. 
Antatt ulempe er meget stor. Hundretusener av mennesker vil få begrenset 
sine aktiviteter. Mange bedrifter vil få sterkt reduserte inntekter fordi 
kundene uteblir. Mange bedrifter vil få redusert drift fordi folk holder seg 
hjemme. 
Kostnadene ved tiltaket kan bli svært store, avhengig av hvilke 
restriksjoner som anbefales. Stenging av kinoer og andre kommersielle 
møteplasser (eller råd om å unngå dem) kan føre til store inntektstap for 
eierne. Permisjoner fra barnehager, skoler og arbeidsplasser vil føre til at 
store deler av samfunnet går på lavbluss, med store inntektstap som følge. 
Anbefalingen er at helsemyndighetene ved pandemisk influensa i 
utgangspunktet ikke anbefaler aktivitetsbegrensninger for hele eller deler 
av befolkningen. Kostnadene, de sosiale konsekvensene og muligens den 
psykologiske skremselseffekten kan være store mens nytten er usikker. 
Det kan likevel tenkes at noen anbefalinger om aktivitetsbegrensninger er 
fornuftige i gitte situasjoner, for eksempel å utsette unødvendige reiser 
inn og ut av de rammede delene av landet tidlig i pandemien. Dette må 
vurderes ut fra hvordan pandemien arter seg, for eksempel i hvor stor grad 
smitten antas å skje mellom barn i barnehager og skoler. Her vil 
informasjon og råd fra WHO bli tillagt stor vekt.” 

Evidens 
Data om effekt av skolestenging på spredningen av influensa er begrenset, og 
dreier seg i hovedsak om sesonginfluensa og ikke pandemisk influensa. Data fra 
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Kina/Hong Kong antydet at skolestenging gav færre syke, men studien er senere 
blitt kritisert fordi den foregikk etter at epidemien hadde nådd sin topp og dermed 
uansett var på hell. En studie fra Israel antydet færre syke og færre legekontakter 
da skolene måtte stenge under en influensaepidemi på grunn av lærerstreik.  
 
Statistiske modeller er blitt utført for å se på effekten av skolestenging. Flere av 
disse modellene bruker data fra spanskesyken i USA som bakgrunnsmateriale. 
Validiteten og representativiteten til disse dataene er usikre, spesielt når man tar i 
betraktning tidsperioden og konteksten data var samlet inn i.  
 
En mye referert studie er publisert av Ferguson fra 2006. Artikkelen vurderte 
effekten ulike smitteverntiltak og kombinasjoner av smitteverntiltak. 
Utgangspunktet var en angrepsrate på 34 %, og at skolene stengte etter første 
bekreftede tilfelle blant elever og lærere, og holdt stengt i inntil tre uker etter sist 
bekreftede tilfelle. Stenging av skoler som eneste smitteverntiltak gav liten effekt 
på totalt antall syke: angrepsrate redusert fra 34 % til 32 % i en alvorlig pandemi, 
eller fra 27 % til 24 % i en moderat pandemi. Antall syke i pandemiens topp ble 
redusert fra 1,9 % til 1,4 % (angrepsrate per dag) ved en alvorlig pandemi, og fra 
1,2 % til 0,9 % ved en moderat pandemi. 
 
Profylakse til husstandsmedlemmer reduserte angrepsraten ytterligere, men 
forutsatte et lager av antivirale legemidler som dekker minimum 46 % av 
befolkningen.  
Artikkelen konkluderer med at hjemmekarantene for husholdningen er det mest 
effektive tiltaket, forutsatt god medvirkning. 
 
Glass og medarbeidere (2007) konkluderer med at skolene må stenges før 2 % av 
barna er syke for å få effekt. Det er først og fremst pandemiens toppunkt som blir 
lavere, og ikke totalt antall syke. 
Andre anbefalinger 
Diskusjonen om stenging av skoler under en pandemi har ikke munnet ut i klare 
anbefalinger internasjonalt. Ulike anbefalinger og vurderinger er gjort i ulike land, 
og anbefalingene vil også være basert på kulturforskjeller (som for eksempel 
familiestruktur). 
 
WHO 
WHO har som planleggingsgrunnlag at skolestenging kan være aktuelt dersom en 
pandemi har høy angrepsrate hos barn. 
 
ECDC 
ECDC har ennå ikke gitt noen anbefalinger på området. 
 
USA 
CDC hadde som planleggingsgrunnlag at skolestenging skulle vurderes i forhold 
til letaliteten av en pandemisk influensa: Under 0,1 %: ikke anbefalt. Mellom 0,1 
og 0,5 %: vurderes for inntil 4 uker av gangen. Høyere enn 0,5 %: råd om å stenge 
skoler i opptil 12 uker av gangen. 
 
I starten av denne pandemien var det et eksplosivt utbrudd ved en high school i 
New York City. Vi antar at denne hendelsen preget den videre politikken. Iallfall 
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ble skoler stengt ved det første tilfellet de første dagene. For et par dager siden ble 
rådet fra CDC endret (se http://www.cdc.gov/h1n1flu/K12_dismissal.htm). Nå 
heter det blant annet (vår understreking): 
 

”Initial cases of novel influenza A (H1N1) in the United States included 
school-aged students and were associated with travel to Mexico and 
school-based outbreaks. Early information from Mexico indicated that 
many previously healthy young adults were hospitalized with rapidly 
progressive pneumonia, frequently resulting in respiratory failure 
requiring mechanical ventilation and death.  
 
Based on this initial information, CDC recommended consideration of 
school closure as an option to lessen the risk of infection with this novel 
influenza virus in order to protect students, staff, parents and other 
caregivers from a potentially severe disease as well as limit spread into 
the community. 
 
New information on disease severity and the extent of community spread 
warrant revision of the school closure guidance. As of May 4, 2009, more 
than 1000 confirmed or probable cases of novel influenza A (H1N1) have 
been reported from 44 states, with numerous disease clusters, indicating 
spread within communities that makes individual school closure less 
effective as a control measure.  Most U.S. cases have not been severe and 
are comparable in severity to seasonal influenza. (…) 
 
At this time, CDC recommends the primary means to reduce spread of 
influenza in schools is to focus on early identification of ill students and 
staff, staying home when ill, and good cough and hand hygiene etiquette.  
Decisions about school closure should be at the discretion of local 
authorities based on local considerations, including public concern and 
the impact of school absenteeism and staffing shortages.  
 
School closure is not advised for a suspected or confirmed case of novel 
influenza A (H1N1) and, in general, is not advised unless there is a 
magnitude of faculty or student absenteeism that interferes with the 
school’s ability to function.” 

 
UK 
Myndighetene hadde som planleggingsgrunnlag at skolestenging ville bli vurdert i 
forhold til sykdommens alvorlighet og antatt helsegevinst ved stenging. 
 
Health Protection Agency anbefaler nå inntil videre at det gjøres en lokal 
risikovurdering: 
 

”The HPA recommends that when a probable or confirmed case of swine 
flu (A H1N1) occurs in a school setting, consideration should be given to 
temporarily closing the school – initially for a period of seven days. A 
decision to close, or not, should be taken on the basis of an individual risk 
assessment for the school. (…) 
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This advice applies at the current time (WHO phase 5) while the UK 
remains in containment mode (i.e. attempting to limit the spread of 
infection and establishment of community transmission). It will be 
reviewed if and when community transmission in the UK becomes 
established.” 

Juridiske forhold 
Helsedirektoratet har selv utmerket ekspertise innen juridiske forhold knyttet til 
smittevern og miljørettet helsevern samt innen skjæringspunktet jus - 
samfunnsmedisin. Vi vil derfor bare knytte noen kommentarer til saken slik vi har 
opplevd regelverket anvendt. 
 
Kommunelegen har viktige oppgaver i smittevernet både som rådgiver (jf 
smittevernloven § 7-2) og som myndighetsutøver (jf blant annet smittevernloven § 
4-1). Vår erfaring er at den rådgivende rollen er den viktigste og nesten alltid 
tilstrekkelig. Dette er jo i tråd med selve grunntonen i loven om at frivillig 
medvirkning skal søkes oppnådd ved alle tiltak. 
 
I en gitt situasjon, slik vi har opplevd ved barnehager som er rammet av utbrudd 
av hepatitt A eller norovirusgastroenteritt og skoler som har hatt utbrudd av 
meslinger eller meningokokksykdom, vil alltid ledelsen ved barnehagen/skolen 
søke råd hos kommunehelsetjenesten. Erfaringen er at denne dialogen alltid 
munner ut i løsninger som er gode smittevernmessig og juridisk; noen ganger etter 
samråd mellom kommunelegen og fylkeslegen eller Folkehelseinstituttet. Som 
regel har jo ledelsen sammenfallende interesser med kommunelegen. Vi kan ikke 
huske at det har vært nødvendig for noen kommunelege å benytte 
påleggsmuligheten i smittevernloven § 4-1 i en slik situasjon. 
 
For det finnes en klar mulighet for å pålegge stenging etter smittevernloven § 4-1 
litra b som eksplisitt nevner ”stenging av virksomheter som samler flere 
mennesker, f.eks. barnehager, skoler (…)”. Hjemmelen er imidlertid begrenset til 
allmennfarlige smittsomme sykdommer, noe ny influensa A(H1N1) foreløpig 
ikke er definert som. 

 

Kostnader ved stenging av skoler 
Kostnadene er først og fremst knyttet til foreldrenes arbeidsfravær når de må være 
hjemme og passe barna som ikke kan gå på skolen. Siden man antar at kvinner 
oftere enn menn vil være den som blir hjemme med barna, vil spesielt 
kvinneyrker være utsatte for fravær. Helsesektoren (og utdanningssektoren) vil 
derfor være spesielt rammet i en slik situasjon. 
 
I tillegg kommer mer langsiktige kostnader vedrørende gjenopptakelse av tapt 
skolegang og senere introduksjon i arbeidslivet. En studie fra 2007 har estimert 
utgiftene ved skolestenging i Storbritannia til å være 0,2 – 1,2 milliarder engelske 
pund per uke. 

 

Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 
Vurdering  
Vi tror at stenging av skoler først og fremst vil føre til at pandemien trekkes ut i 
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tid, altså at epidemikurven blir flatere, men mindre effekt på totalt antall syke 
under hele pandemiens forløp. En kombinasjon av forebyggende behandling og 
skolestenging kan ifølge modellberegninger gi synergisk effekt, men forutsetter et 
lager av antiviralia som dekker minst 50 % av befolkningen. 
 
En vurdering om stenging av skoler bør være basert på følgende variabler: 
1. Sykdommens alvorlighet. Gir pandemien høy dødelighet vil alle tiltak, også 

de mer ”ekstreme” være aktuelle.  
2. Angrepsrate i de ulike aldergruppene. Dersom barn er ekstra hardt rammet 

kan dette tale for skolestenging. 
3. Konsekvenser for produktivitet i andre sektorer. Foreldre som må være 

hjemme med barna vil medføre en redusert produksjon ved sine respektive 
arbeidssted. Spesielt for helsesektoren vil dette være et problem.  

4. Kostnader knyttet til skolestenging, i form av produksjonstap, tapt skolegang 
osv. 

5. Forventet effekt av tiltaket. 
 
I den aktuelle pandemien er det grunn til nøye å studere erfaringene fra det første 
utviklede landet der det foregår vedvarende lokal smitte, nemlig USA. Etter ei 
ukes tid med en aggressiv politikk med umiddelbar stenging ved det førte tilfellet, 
har man nå, basert på erfaringene med sykdommens spredning og alvorlighet og 
tiltakets virkning, endret rådet til ikke å anbefale skolestenging. I stedet 
oppfordrer man til gode hoste- og håndhygiene samt umiddelbar sykmelding av 
syke elever og ansatte. En viktig bakgrunn for endringen er at landet nå ikke 
lenger er i begrensningsmodus (containment mode) der målet er å stoppe 
spredningen, men i en skadereduksjonsmodus (mitigation mode). 
 
Norge er foreløpig i begrensningsmodus. På sikt regner vi det som umulig å holde 
sykdommen borte fra landet. Aggressive tiltak kan kanskje utsette introduksjonen 
noen uker, men en slik utsettelse har ikke så veldig stor verdi og kan fort bli mer 
kostbar fordi tiltakene har kostnader. 
 
Vi har tidligere fremmet synet at ny influensa A(H1N1) inntil videre ikke bør 
defineres som en allmennfarlig smittsom sykdom, jf smittevernloven § 1-3. Vi 
mener at dette synet har styrket seg etter hvert som mer kunnskap er kommet om 
sykdommens spredning og naturlige forløp. Vi synes det derfor vil være uheldig 
om man for å kunne pålegge skolestenging etter smittevernloven § 4-1 blir nødt til 
å definere ny influensa som allmennfarlig smittsom sykdom, men de 
sidevirkninger en slik definisjon kan ha, jf vårt tidligere notat. 
 
Vi tror også at skolestenging i seg selv er en kraftig kommunikasjon. Det kan bli 
oppfattet som om sykdommen er veldig alvorlig når myndighetene går til et slikt 
tiltak. Dermed slår man i hjel det reelle og nøkterne budskapet om sykdommens 
milde natur. 
 
Det er erfaring fra særlig barnehager i Norge for at utbrudd med smittsomme 
sykdommer kan skape mye uro blant barn og foreldre slik at situasjonen blir 
uoversiktlig og skremmende. I slike situasjoner har enkelte ganger stenging i noen 
dager vært vurdert som nyttig, nærmest av psykologiske årsaker og for at 
kommunelegen og ledelsen skal kunne skaffe oversikt over situasjonen. Altså rett 
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og slett en liten time out for å gi alle anledning til å tenke seg om. Disse 
erfaringene kan eventuelt benyttes. 
Konklusjon 
Folkehelseinstituttet anbefaler at helsemyndighetene for den aktuelle pandemien 
med ny influensa A(H1N1) ikke bruker stenging av barnehager og skoler som et 
aktivitetsbegrensende tiltak uavhengig av opptreden av sykdomstilfeller og heller 
ikke som et reaktivt smitteverntiltak etter de første tilfellene i barnehagen/skolen. 
Når sykdommen får allmenn spredning i Norge, kan slike tiltak fort bli mer 
kostbare enn innsparingene med den forventede reduserte eller forsinkede 
spredningen, særlig fordi sykdommen er så mild. Stenging av skoler og 
barnehager kan også i seg selv føre til bekymring, uavhengig av 
sykdomsutbredelsen fordi det er et tiltak som forbindes med alvorlige kriser. 
 
Det kan være helt spesielle situasjoner der sykdommen rammer så mange i 
barnehage eller skole at det blir uro blant elever og foreldre og en uoversiktlig 
situasjon. Da kan det være aktuelt med en frivillig stenging noen dager, en time 
out, for å gi kommunelegen og barnehagens/skolens ledelse en mulighet til å 
skaffe oversikt samt lette bekymring i lokalsamfunnet. 
 
Skoler og barnehager må innskjerpe hovedreglene for smittevernet mot den nye 
influensa A(H1N1). Nettopp barnehager og skoler kan være gode arenaer for 
opplæring av barn i disse reglene: 
1. Syke skal være hjemme. Vi anser at personer med ny influensa er 

smitteførende i omtrent syv dager etter symptomdebut.  
2. Hostehygiene 
3. Håndhygiene 
 
Dersom pandemien med ny influensa A(H1N1) skulle vise seg å ha mye mer 
alvorlige effekter på alvorlig sykdom og død enn det som er sett til nå, er det 
rimelig at helsemyndighetene vurderer situasjonen på nytt. 
 
Vi anbefaler at man allerede nå forbereder publikum på at stenging av barnehager 
og skoler ikke er et anbefalt tiltak i Norge. Vi kan bidra med en nettsak om temaet 
hvis ønskelig. 

 

Talepunkter 
- Stenging av skoler og barnehager har vært nevnt som et mulig tiltak for å 
redusere spredningen av ny influensa A(H1N1), men det er usikkert om tiltaket 
vil ha noen begrensende effekt på smittespredningen. 
- Stenging av skoler og barnehager kan også ha uheldige effekter, som praktiske 
og økonomiske vanskeligheter for foreldrene og indirekte for deres arbeidsgivere 
og dermed for resten av samfunnet. Tiltaket kan også virke skremmende. 
- Beslutningen om politikken på dette området bygger på den kunnskapen vi har 
om spredning og sykdomsbilde nå, og særlig at sykdommen ser ut til å være 
ganske mild. 
- I USA har man basert på erfaringene de første ukene gått bort fra å anbefale 
stenging av barnehager og skoler. 
- Norske helsemyndigheter vil ikke anbefale stenging av skoler og barnehager 
som et generelt tiltak mot influensa A(H1N1). 
- Barnehager og skoler skal uansett følge tre hovedregler: 1) Barn og ansatte som 
blir syke, skal holde seg hjemme så de ikke smitter andre. 2) Alle barn og ansatte i 
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banrehagen skal ha god håndhygiene. 3) Alle barn og ansatte skal lære seg å hoste 
og nyse i papirlommetørklær og deretter vaske hendene. 
- Barnehagene og skolene kan benytte anledningen til å repetere hygienregler for 
barna. 
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