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Informasjonsbrev til arbeidsgivere vedrørende arbeidstagere som er foreldre til 
pasienter som har sykdommer som ivaretas ved Norsk Senter for Cystisk Fibrose og 
dermed tilhører en risikogruppe for alvorlig sykdom ved koronavirus-smitte.  
 
Du mottar dette informasjonsskrivet fordi du har en ansatt som er forelder til pasienter som 
har sykdommer som ivaretas ved Norsk Senter for Cystisk Fibrose. Skrivet er gjort offentlig 
tilgjengelig på våre websider slik at foreldre som er i arbeid kan laste det ned og bringe det 
med til dere. Situasjonen med spredning av koronavirus har per 12/3 eskalert og vi er gått inn 
i en fase med ukontrollerbar spredning i lokalsamfunnet. Denne alvorlige smittesituasjonen 
truer helsen og sikkerheten til barn som grunnet underliggende kronisk sykdom har forhøyet 
risiko for å utvikle alvorlige og potensielt livstruende komplikasjoner ved infeksjon med 
koronavirus. 
Folkehelseinstituttet (FHI) går nå langt i sine råd om hvordan personer med økt risiko bør 
opptre for å unngå smitte (https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/).  
Tilsvarende risikovurdering må også gjøres for ande husstandsmedlemmer. NSCF stiller seg 
bak alle disse rådene og ser at dette nå vil få konsekvenser for hvordan foreldrene kan jobbe 
slik at de unngår at barna deres blir utsatt for smitte. Tiltak som fjernarbeid, 
fjernundervisning og tilrettelegging for videokonferanser nevnes helt spesifikt av FHI. 
Vi påpeker også at foreldrene selv har et stort ansvar for å redusere risikoen og nå må opptre 
ytterst ansvarsbevisst både overfor seg selv og sine medmennesker. 
NSCF forutsetter at arbeidsgivere ser det som en del av sin oppgave å bidra til å ta vare på 
helsen og sikkerheten til barn av ansatte som er i risikogrupper.  Vi ber om at det utvises 
forståelse for disse foreldrenes vanskelige situasjon i denne krevende tiden.  
 
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 
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