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Forleden dag skrev jeg om risiko og hvordan koronaviruset utfordrer vår risikokalkulator. Barnehagene 

åpner i dag og skolene neste uke. Folkehelseinstituttet har gjort deler av jobben for oss. De har vurdert 

hvilke barn som har økt risiko for å bli alvorlig syk av Covid-19. De har også en tilsvarende liste for 

voksne. 

Den viktigste risikofaktoren for å få alvorlig koronavirusinfeksjon er høy alder. Dersom du i tillegg har 

hjerte-karsykdom, høyt blodtrykk og/eller diabetes øker risikoen.  Vi ser også en rekke tilstander som 

kan gi økt risiko, for eksempel alvorlig fedme (BMI<40), betydelig nedsatt lungefunksjon og immunsvikt. 

Veldig få barn får alvorlig Covid-sykdom. Norsk barnelegeforening har utarbeidet en liste over barn som 

ikke bør gå i barnehage, og den er svært begrenset. Det gjelder for eksempel barn som er 

organtransplanterte, barn med alvorlig hjerte- og lungesykdom og de som er under aktiv 

kreftbehandling. 

FHI har definert risikogrupper, men det er ikke slik at du enten har økt risiko eller ikke. Det er en gradvis 

overgang fra ingen økt risiko til vesentlig økt risiko. FHI har valgt å sette aldersgrensen til 65 år, men det 

er åpenbart at en for øvrig frisk 66 åring som løper på Vetten hver dag ikke har særlig økt risiko 

sammenlignet med en 90-åring som bor på sykehjem grunnet en rekke kroniske sykdommer. Et godt 

behandlet høyt blodtrykk påvirker neppe risikoen særlig mye, men om du i tillegg har diabetes og er 



kraftig overvektig øker risikoen vesentlig. Det er heller ikke gitt for alle hva ord som «alvorlig» eller 

«betydelig» betyr. Fastlegen kan hjelpe til med å vurdere din risiko for å få alvorlig sykdom, og gi råd om 

hvilke forholdsregler du bør ta. Hvis du er i tvil, ta kontakt med legekontoret og be om å få en 

telefontime eller videokonsultasjon hos fastlegen din. 

Rådene fra Folkehelseinstituttet sier at dersom du tilhører risikogrupper bør du unngå kontakt med 

personer som er smittet av koronaviruset. I Bø er det ingen bekreftet smitte og det er svært liten 

sannsynlighet for å bli eksponert for smitte i lokalsamfunnet. Dette kan komme til å endres, og i likhet 

med risiko for å få alvorlig sykdom er det glidende overgang fra ingen eksponering for koronavirus til 

sikker eksponering for smitte. Både når det gjelder vurdering av risiko for alvorlig sykdom, og ved 

vurdering av risiko for eksponering for smitte må den enkelte ta individuelle hensyn og bruke skjønn. 

I privatlivet er det opp til hver enkelt av oss å ta dette individuelle hensynet og bruke skjønn. Det er for 

eksempel lov å holde barna hjemme fra barnehagen, og vi kan velge i hvor stor grad vi ønsker eksponere 

oss for andre mennesker.  Men vi kan ikke uten videre holde barna hjemme fra skolen, og i arbeidslivet 

er det ikke opp til oss alene å vurdere om vi skal på jobb eller ikke.  

Folkehelseinstituttets sier at de som er i risikogrupper bør skjermes for smitte, og at «Arbeidstakere i 

risikogrupper bør i samråd med arbeidsgiver vurdere behov for tilrettelagt arbeid vurdert ut fra 

individuell risiko» Hvordan skal du forholde deg til dette dersom du tilhører en risikogruppe og jobben 

din potensielt utsetter deg for smitte? 

Ansatte i risikogrupper har ikke rett til sykepenger, men arbeidsgiver har plikt til å sikre et fullt forsvarlig 

arbeidsmiljø og tilrettelegge arbeidet for deg som ansatt. Det er i alles interesse at ansatte føler seg 

trygge på arbeid. Den totale vurderingen av hvilken risiko som er akseptabel gjøres av arbeidsgiver og 

smittevernlege i lag.  

Vi må respektere at ansatte i risikogrupper ikke kan jobbe med alle pasienter/barn, og vi må ha 

forståelse for at noen av våre kollegaer trenger tilrettelegging. 

Mange av oss er redd for å utsettes for smitte på arbeid, men dersom alle som er redd for å bli smittet 

blir hjemme så rakner samfunnet fullstendig. Koronapandemien stiller oss overfor noen vanskelige valg. 

Innenfor lovens rammer har vi frihet til å ta de valg vi mener er best for oss og de som vi holder kjær. Vi 

kan likevel ikke kreve at arbeidsgiveren, og til syvende og sist felleskapet, skal bære belastningen og 

betale kostnadene for de valgene vi gjør.  

 

Vennlig hilsen 

smittevernlegen i Bø 


