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Informasjon om smitteverntiltak i barnehage/ skole og endring av 
testregime for barn og unge under 18 år. 
 

Grønt nivå i Ørland kommune 

Oppstart av skole- og barnehageåret 2021-22 er heldigvis på grønt nivå etter den nasjonale 
trafikklysmodellen. Dersom den lokale smittesituasjonen endres kan man måtte endre tiltaksnivå i 
skoler eller barnehager. Sannsynligvis vil det da eventuelt gjelde enkeltskoler eller -barnehager og 
alle enhetene må til enhver tid ha liggende klare oppdaterte planer for å kunne skifte tiltaksnivå på 
kort varsel.  

 

Nytt vedrørende karantene av nærkontakter i skoler og barnehager 

Hva er nytt? 

Karanteneordningen har nå nasjonalt fått noen lettelser som kan gjennomføres ved smitte blant barn 
og unge. Dette skyldes at vaksinedekningen er økende i tillegg til at man har sett at barn i skoler og 
barnehager i mindre grad smitter nærkontakter fra samme kohort. Vaksinerte personer har allerede 
unntak fra karanteneplikten, men nå kan det altså også bli noen lettelser for barn og unge som blir 
regnet som nærkontakter til smittede. 

Barn og unge under 18 år, samt elever i videregående skole kan slippe smittekarantene dersom noen 
i klassen, på fritidsaktivitet eller øvrig omgangskrets er smittet. Forutsetningen er jevnlig testing i 
perioden som ellers ville vært karantenetid. Husstandsmedlemmer, kjæreste og tilsvarende nære 
kontakter til den smittede må fortsatt i karantene. 

 

Hva er målet med testingen? 

Ordning med testing og unntak fra karantene er særlig ment for å minske tiltaksbyrden for barn og 
unge. Denne ordningen gjelder kun smittekarantene og ikke innreisekarantene. Dersom noen unntas 
fra smittekarantene ved å erstatte det med jevnlig testing i perioden er smittekarantene opphevet 
både for skoletiden og i fritiden. 

 

Hvem kan unntas fra smittekarantene? 

Testing kan erstatte smittekarantene for nærkontakter som: 

• Er under 18 år 
• Er elev over 18 år dersom kommuneoverlegen eller fungerende kommuneoverlege beslutter 

unntak fra smittekarantene ved jevnlig testing 

 

 



Hva skjer om man ikke tester seg? 

Dersom det ikke blir utført testing etter retningslinjer må vanlig smittekarantene gjennomføres og en 
får ikke unntak fra smittekarantene. 

 

Hvordan fungerer testingen? 

Det blir utført etter avtale med kommuneoverlege og koronatest- team og planlegges ut fra hver 
situasjon som oppstår 

Testing for barn og unge kan utføres med både vanlig test (PCR-test) som sendes til St.Olavs hospital 
for undersøkelse og tar ca 1 døgn å få svar på. Eller det kan velges hurtigtest som gir svar i løpet av 
15-20 minutter. Dersom mange blir testet kan det ta noen timer å få utlevert svaret. De nyere 
hurtigtestene som kommunen venter på å få tilsendt er enda bedre til å fange opp virus fra nesen 
enn de vi har hatt tidligere, og sannsynligvis blir det hurtigtester som brukes i nevnt situasjon. Men 
det vil komme nærmere beskjed om det når eventuelt situasjonen skulle oppstå.  

For barn og unge er det nå godkjent å teste kun fra fremre del av nesen. Dette er en mye enklere 
måte å utføre test på og gir ikke så stort ubehag som de vanlige testene fra bakre nesesvelg.  

 

Når og hvor ofte skal det testes? 

Per august 2021 gjelder følgende retningslinjer: 

a) Barn under 13 år samt 13-åringer på barneskole:  
- Test dag 1 eller så raskt som mulig, skal være i karantene til svar foreligger. Ved positivt 

svar skal barnet i isolasjon. Ved negativt svar kan barnet gå ut av karantene 
- Deretter test dag 3, 4 eller 5 (en test) 
- Totalt 2 tester 

 
b) Personer over 13 år (ungdomsskole, videregående og annen opplærings- og 

utdanningsvirksomhet): 
- Test dag 1 eller så raskt som mulig, skal være i karantene til svar foreligger. Ved positivt 

svar går personen over i isolasjon. Ved negativt svar kan personen gå ut av karantene 
- Deretter test dag 3 og dag 5 
- Totalt 3 tester 

 

Enn om man får positive tester underveis i perioden? 

Dersom det avdekkes positive tilfeller under testingen behøver man likevel ikke å starte ny 
smittekarantene for de som allerede er under testing på grunn av smittekarantenefritak som nevnt 
over. Dette fordi man vurderer at de smitteførende i stor grad avdekkes før de smitter andre.  

 

Enn om man er nærkontakt og har tatt en negativ test men har symptomer? 

Personer med symptomer skal isoleres og testes på nytt med hurtigtest og PCR- prøve. 

 



Samtykke til testing 

Testing i regi av kommunehelsetjenesten som beskrevet over er å anse som helsehjelp. Det kreves 
samtykke fra foreldre for å teste barn under 16 år. Testing for å unngå smittekarantene ved 
smittetilfeller på skole/barnehage krever samtykke fra foreldre. Det er tilstrekkelig at en av 
foreldrene blir informert og samtykker. Det er ikke et krav om uttrykkelig eller skriftlig samtykke til 
helsehjelp.  

 

Hilsen  

Siw-Lindia Leirbakk Ledsaak 

Kommuneoverlege 

Ørland kommune 
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