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Informasjon om unntak fra smittekarantene 

Til foresatte 
 

Unntak fra smittekarantene 
Ved et bekreftet tilfelle med korona vil smittesporing i kommunen kartlegge hvem 

som er nærkontakter. Disse skal i utgangspunktet i 10 dagers smittekarantene. Det 

finnes i dag unntak for vaksinerte og beskyttede.  

Fra 16. august kan også barn og unge under 18 år unntas smittekarantene hvis de 

tester negativt på jevnlig testing i regi av kommunen. Elever/studenter over 18 år ved 

utdanningsinstitusjoner kan også få unntak, men disse trenger et vedtak fra 

kommunen for å kunne unntas. De under 18 år trenger ikke egne vedtak.  Unntaket 

fra karantene gjelder kun ved smittekarantene, ikke ved innreisekarantene. 

 

Hvorfor er det unntak for smittekarantene? 
Folkehelseinstituttet følger med på kunnskap om barns rolle i spredningen av 

sykdommen. Den samlede kunnskapen om virusvariantene, også de som er mer 

smittsomme, tilsier at barn i mindre grad enn uvaksinerte voksne blir smittet og får 

symptomer. Hvis barn blir smittet har de som regel et lett forløp. Ettersom barn har 

mindre symptomer enn voksne smitter de også mindre videre. Smittespredning på 

skoler og i barnehager er i liten grad med på å drive smittespredningen i samfunnet. 

Tiltak rettet mot barn har tidligere hatt som hovedhensikt å beskytte voksne. Nå som 

de fleste voksne har fått vaksine som beskyttelse mot alvorlig sykdom, vil tiltak rettet 

mot barn ikke lenger ha samme forholdsmessighet. En stor britisk studie viste at 

jevnlig testing av barn var like effektivt for å hindre smittespredning som karantene, 

også ved delta-variant. Derfor anbefaler nå helsemyndighetene i Norge at barn og 

unge unntas smittekarantene og heller testes jevnlig. 

 

Organisert tilbud om testløp 
Lillestrøm kommune har etter anbefalingene organisert opp et tilbud om testing for å 

gi unntak fra smittekarantene til barn og unge under 18 år.  

I utgangspunktet skal barn i barnehage og barneskolealder testes to ganger: med 

en gang, og mellom dag tre og fem etter de var utsatt for smitte.  
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Barn på ungdomsskole og videregående skal testes tre ganger: med en gang, på 

dag tre og på nytt på dag fem etter de var utsatt for smitte. Testing kan skje med 

hurtigtest eller PCR. Alle tester tas i fremre nese. 

Testing foregår enten på teststasjon, som selvtest på skolen eller som selvtest 

hjemme.  

Det er kommunen som organiserer all testing uansett om det skjer på skole, 

hjemme eller teststasjon, og vi sender ut informasjon til de det gjelder i forkant.  

 

De over 18 år 
Alle elever over 18 år skal ha fått tilbud om vaksine. De som har tatt én dose, er 

fullvaksinerte eller har gjennomgått korona siste seks månedene, er allerede unntatt 

smittekarantene og trenger ikke unntak gjennom jevnlig testing. For nærmere 

informasjon om unntak se Helsenorge.no: 

https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/#unntak-

smittekarantene  

 

Kommunen lager derfor ikke noe generelt vedtak om unntak til de uvaksinerte 

ungdommene over 18 år, de må i utgangspunktet i smittekarantene. Er det spesielle 

grunner til at ungdommen ikke er vaksinert og de ønsker unntak fra smittekarantene 

gjennom jevnlig testing, kan de ta kontakt med kommuneoverlegen på e-post: 

kommuneoverlege@lillestrom.kommune.no.  

 
 

Til slutt er det noen ting som er viktig å vite: 

• Det er kun nærkontakter som ikke er husstandsliknende, som kan unntas 

smittekarantene om de gjennomfører testing i oppsatt testløp i regi av 

kommunen. 

• Er du definert som husstandsliknende nærkontakt kan du ikke få unntak fra 

karantene. Det gjelder også de som er under 18 år eller elev/student. 

Husstandsliknende nærkontakter har vanlig karantene, men kan teste seg 

med PCR syv døgn etter de var utsatt for smitte. Ved negativ test er 

karantenen over.  

• Får du symptomer skal du holde deg hjemme og bestille en rask test, selv om 

du er i et testløp og nylig har testet negativt 

• Testing i stedet for karantene er frivillig. Hvis foreldre ikke ønsker at barnet 

deres skal være med på testregime, eller de over 16 år ikke vil delta selv, så 

trenger de ikke det. Men da må de være i vanlig karantene. Foresatte er bedt 

https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/#unntak-smittekarantene
https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/#unntak-smittekarantene
mailto:kommuneoverlege@lillestrom.kommune.no
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om å gi beskjed til skolen om de ikke ønsker at sitt barn skal gjennomføre 

testløpet. 
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Kommuneoverlegen 

Lillestrøm kommune 


