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Informasjonsbrev til arbeidsgivere vedrørende arbeidstagere som er pasienter ved Norsk 
Senter for Cystisk Fibrose og tilhører en risikogruppe for alvorlig sykdom ved koronavirus-
smitte.  
 
Du mottar dette informasjonsskrivet fordi du har en ansatt som er pasient ved Norsk Senter for 
Cystisk Fibrose (NSCF). Skrivet er offentlig tilgjengelig på våre websider slik at våre pasienter som 
er i arbeid kan laste det ned og bringe det med til dere. 
 
Spredningen av koronavirus vil fortsette i varierende grad inntil det kommer en effektiv vaksine, 
men det kan være store regionale forskjeller. Pandemisituasjonen truer helsen til våre pasienter 
som grunnet underliggende kronisk sykdom kan ha forhøyet risiko for å utvikle alvorlige og 
potensielt livstruende komplikasjoner ved infeksjon med koronaviruset. Folkehelseinstituttet 
(FHI) har utarbeidet råd om hvordan personer med økt risiko bør opptre for å unngå 
smitte(https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/). NSCF stiller seg bak FHI 
sine råd, men ønsker å påpeke at kunnskapsgrunnlaget for hvilken risiko våre pasientgrupper har 
ved Covid-19 sykdom fortsatt er svært begrenset.  
 
Pandemisituasjonen vil med regionale forskjeller og med variasjon over tid få konsekvenser for 
hvordan våre pasienter kan jobbe. Tilrettelegging av arbeidsplassen kan derfor være nødvendig i 
kortere eller lengre perioder. NSCF forutsetter at arbeidsgivere ser det som en del av sin oppgave 
å bidra til å ta vare på helsen og sikkerheten til ansatte som er i risikogrupper. Sykemelding kan 
ikke benyttes som primært tiltak for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet rundt våre pasienter (les mer 
om dette på nav.no(1)). Tilsvarende risikovurderinger må også gjøres for våre pasienters 
husstandsmedlemmer. 
 
Vi påpeker også at våre pasienter selv har et stort ansvar for å redusere risikoen og må opptre 
ansvarsbevisst både overfor seg selv og sine medmennesker. Våre råd til pasientene oppdateres 
fortløpende på vår hjemmeside: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-
ungdomsklinikken/avdeling-for-sjeldne-diagnoser/norsk-senter-for-cystisk-fibrose  
 
Med vennlig hilsen  
 
Audun Os                                                        Egil Bakkeheim   
Overlege                                                         Senterleder/Overlege 
 

1) https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-
behandlere/nyheter/sykmeldinger-i-forbindelse-med-koronaviruset 
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