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Svar på spørsmål fra representanten Espelien (FRP) om barn og Covid 19 smitte

Kommunedirektøren mottok 23.8.21 spørsmål (i kursiv ) fra representanten Espelien (FrP om barn
og Covid-19 smitte. Kommunedirektørens har via kommunens smittevernoverlege
konfererert med FHI og svarene under følger direkte til hvert spørsmål:
Det er en økende smitte i Norge og i Bærum, og den er forventet at skal øke videre.
Nå skal samfunnet holdes åpent og man forventer at ganske mange blir smittet, men ikke alvorlig
syke eller døde. Skoler og barnehager skal ikke stenge ved smitte som tidligere. FHI har gått ut
med at man kan forvente at halvparten av barn og unge kommer til å bli smittet.
De fleste 18 åringer og eldre har fått minst første vaksinedose.
Nå skal snart 16 og 17 åringer få vaksine, men det vil også ta noe tid til de er fullvaksinert,
Det er over 33 tusen barn og unge under 20 år i Bærum.
FHI har uttalt at det forventes at opp mot halvparten av barn og unge kan bli smittet av COVID i
løpet av høsten.
Det står at barn stort sett får ingen eller milde symptomer, men at noen kan utvikle alvorlig
sykdom.
Statistikk i forhold til hvor mange barn og unge som utvikler MIS-C, har jeg ikke funnet på FHI
eller Helsedepartementet sine sider. Det vises til en forskningsrapport som viser at 1 av 3000 barn
utvikler MIS-C.
1. Hvor mange barn forventer kommunedirektøren skal utvikle alvorlig sykdom og må legges
inn på sykehus blant Bærums innbyggere?
Ved høy vaksinasjonsdekning blant voksne, forventes det begrenset utbrudd blant barn. I studier
fra UK med deltavarianten er det vist at smitte på skoler med tilsvarende testregime som nå er

innført, er 1.5 % videre smitte (gjelder for alder 11-18 år, uvaksinert, vanlig drift på skoler). For
barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom.
FHI anslår at færre enn 1:100 000 barn i Norge har utviklet MIS-C og at prognosen er god.
Forekomst blant smittede er usikker og oppgis med variasjon mellom 1:1000 til 1:20.000.
Innleggelsestid median 5 døgn.
2. Forventer man dødsfall forårsaket av COVID blant barn og unge i Bærum, og eventuelt
hvor mange?
Det er svært lav dødelighet av covid-19 hos barn både i Norge og internasjonalt. I UK under hele
pandemien fra 1.mars 20-28.febr 2021 er det 25 dødsfall blant barn hvorav 76 % hadde alvorlig
underliggende eller livsbegrensende sykdom. Det har vært 2 dødsfall i Norge under 18 år så langt i
pandemien. Det er svært lite sannsynlig med dødsfall blant barn i Bærum.
3. Forventer kommunedirektøren at barn og unge i Bærum skal få senskader forårsaket av
COVID og eventuelt hvor mange?
FHI melder at nyere data tyder på at det er få som får langvarige symptomer blant barn og unge
og de aller fleste er tilbake til normalen etter 4-12 uker.
4. Skal skoler og barnehager i Bærum, holdes åpent ved økende smitte, i motsetning til
tidligere?
Dette følger kommunedirektøren nøye med på. Det gjøres en fortløpende vurdering av om
smittesituasjonen tilsier andre tiltak. Pr nå anses det forsvarlig at skolene drifter på grønt
nivå. Selv med mye smitte på skolene nå, ses lite smittespredning på skolene. Dette er i tråd med
norsk og internasjonal forskning på temaet og grunnlaget for at testing nå kan erstatte karantene
for barn og unge.
5. Er det forskjell i alvorlig sykdom i forhold til mutasjonene?
Ikke det utfra kjent kunnskap. I USA, hvor det er stor smittespredning og lav vaksinedekning blant
voksne, ses økte innleggelser og da særlig i stater med lavest vaksinedekning. I UK er det
rapportert at barn legges inn i mindre grad/lavere andel for delta enn for alfa.
6. Har vi beredskap for å følge opp familier til barn som utvikler alvorlig sykdom eller død,
forårsaket av COVID?
Behovet for psykososial støtte (inkludert beredskap), oppfølging eller andre behov i en krevende
situasjon for en familie, vil bli ivaretatt i de ordinære tjenestene i kommunen.

