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Brev til landets Statsforvaltere om barn i smittekarantene med delt bosted 

Helsedirektoratet har mottatt en henvendelse fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal med 
spørsmål om barn i smittekarantene med delt bosted kan bytte husstand i tråd med avtale 
mellom foreldre om delt bosted og samvær. På bakgrunn av henvendelsen vil Helsedirektoratet 
informere Statsforvalterne om gjeldende regelverk når det gjelder covid-19-forskriftens 
bestemmelser om karantene og isolasjon, sett opp mot barnelovens regler om bosted, rett til 
samvær og hensynet til barnets beste. Svaret er utarbeidet etter innspill fra Bufdir og 
Folkehelseinstituttet.  
 
 
Oppsummering av konklusjon: 

 Covid-19-forskriften er ikke til hinder for at barnet kan bytte bosted mens barnet er i 
smittekarantene eller ventekarantene. Når et barn har delt bosted eller fastsatt samvær 
i henhold til avtale mellom foreldrene, legges det til grunn at begrepet "eget hjem" i 
forskriften § 5a og § 7 er hjemme hos begge foreldrene.   

 Dersom barnet bytter husstand når barnet er i isolasjon, vil personene i husstanden som 
barnet flyttes til komme i smittekarantene og/eller ventekarantene med mindre de er 
unntatt.  Det bør tas hensyn til risiko for å smitte hustandsmedlemmer som tilhører en  
særlig utsatt risikogruppe dersom barnet skal bytte bosted når barnet er i isolasjon. 

 Kommunelegen og smittesporingsteamet i kommunen kan gi veiledning om 
smittevernfaglige spørsmål.  

 
 
Nærmere om kravene til smittekarantene, jf. covid-19-forskriften § 5a og forholdet til 
barneloven  
Covid-19-forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense 
spredning av SARS CoV-2 i befolkningen jf. § 1, og bestemmelsene i forskriften må tolkes i tråd 
med formålet.  
Utgangspunktet er at personer i smittekarantene skal oppholde seg "i eget hjem, eller på annet 
egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad, 
og eget kjøkken eller matservering. De kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller 
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oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med", jf. § 
5a.  
Et barn med foreldre som ikke bor sammen, vil i mange tilfeller ha to hjem. Etter barnelova § 42 
har barn rett til samvær med begge foreldre, selv om de ikke bor sammen. 
Barn med delt bosted vil derfor oppfylle karanteneforpliktelsen til å oppholde seg i "eget hjem" 
selv om barnet bytter husstand. 
I og med at samvær etter barneloven er en rett for den samværsberettigede, skal det svært 
gode grunner til for at samvær kan avlyses, se Rt. 2012 s. 570. Ettersom barnet oppfyller 
karanteneforpliktelsen selv om barnet bytter husstand i karanteneperioden, er det forhold, at 
barnet er i karantene, ikke i seg selv en «svært god grunn», og avtalt samvær kan gjennomføres 
som vanlig.   
 
Ventekarantene - konsekvenser av at barnet bytter husstand 
"Personer som deler bolig med et husstandsmedlem som er i smittekarantene" skal være i 
ventekarantene, jf. covid-19-forskriften § 4c. Ventekarantene opphører når 
husstandsmedlemmet i smittekarantene har testet negativt for korona første gang, eller senest 
når dennes karantenetid er over. Ventekarantenen kan opphøre  om personen i 
ventekarantene tester seg og har negativ test etter 3 dager.   
Dersom barnet flyttes fra husstand A til husstand B før barnet har en negativ koronatest første 
gang, vil husstandsmedlemmene i begge husstandene måtte være i ventekarantene til testing 
er gjennomført og barnet har fått negativt testresultat. Dersom barnet flyttes og barnet har fått 
negativt testresultat, trenger ikke husstand B å være i ventekarantene.  
 
Dersom barnet utvikler symptomer eller tester positivt for SARS-CoV-2 
Det følger av covid-19-forskriften § 7 at personer som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 skal 
isolere seg. Det samme gjelder personer som er i smittekarantene eller ventekarantene og 
utvikler symptomer på covid-19. Disse skal isolere seg frem til eventuelt negativt prøvesvar 
foreligger. Perioden for isolering skal være i samsvar med Helsedirektoratets anbefalinger. 
Å isolere seg innebærer, etter bestemmelsen, å oppholde seg i eget hjem eller på et annet 
egnet oppholdssted som nevnt i § 5a, isolert fra andre, så langt som mulig også fra andre i 
samme husstand. Dette gjelder også for barn. Barnets omsorgsbehov og oppfølging må ivaretas 
selv om barnet er i isolasjon og må innrettes etter omstendighetene. 
 
Å være i isolasjon er et strengere smitteverntiltak enn å være i smittekarantene. Dette henger 
sammen med den økte risikoen for å spre smitte hos personer som  sannsynligvis er smittet og 
personer som har fått bekreftet at de er smittet. Ved gjennomføring av isolasjon er man 
underlagt strengere begrensninger enn ved smittekarantene, og kravene til å holde avstand er 
tydeligere.  
 
Når et barn har delt bosted eller fastsatt samvær i henhold til avtale mellom foreldrene har 
barnet to hjem i henhold til begrepet «eget hjem» i covid-19-forskriften § 7 jf. § 5a (se også 
vurderingene over). Barn med to hjem, har sin husstand to steder og kan derfor, som 
utgangspunkt, bytte husstand i isolasjonsperioden. 
 
I tillegg til å oppholde seg «eget hjem», skal den som er i isolasjon, oppholde seg isolert fra 
andre, og så langt det er mulig, også fra andre i samme husstand. Dette gjelder også barn med 
to hjem. Gitt at barnets omsorgsbehov, og da særlig de yngste barnas behov, ikke tilsier at 
samvær må gjennomføres som vanlig, kan isolasjon få betydning for gjennomføring av samvær. 
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Som nevnt over må det foreligge svært gode grunner for at samvær skal avlyses. At barnet er i 
isolasjon er ikke i seg selv en» svært god grunn». At barnet er for sykt til å sendes hjemmefra, 
eller at en i husstandene er i en særlig utsatt risikogruppe, kan imidlertid tilsi at samvær bør 
avlyses.  
 
Husstandsmedlemmene i den andre husstanden som har nærkontakt med barnet vil være 
utsatt for smitte og vil måtte gå i smittekarantene.  
Forhold som må vurderes spesielt er barnets almenntilstand, og om foreldre eller andre i 
husstanden er i en særlig utsatt risikogruppe.  Kommunelegen kan kontaktes hvis det er behov 
for å avklare disse spørsmålene.   
 
Dersom foreldre ikke enes om denne vurderingen anbefaler Helsedirektoratet at råd fra 
kommunelegen gis, eventuelt i samarbeid med familievernkontoret. Disse anbefalingene bør 
legges til grunn for hvordan karantenetiden bør gjennomføres. 
FHI anbefaler at alle nærkontakter bør testes. Det anbefales at også barn testes men dette må 
gjøres i samråd med foreldre/foresatte. Det vil redusere smitterisiko ved flytting mellom 
hjemmene. 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Wenche Dahl Elde e.f. 
avdelingsdirektør 

Kristine Hartvedt 
seniorrådgiver 
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https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/testkriterier/
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