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Tekster med helsenorsk 
 

 

 

 

1. Pandemien kan øke forskjellene mellom barn i Norge 
 

 

Det finnes leger og eksperter som hevder 

at barna mestrer pandemien godt. De 

mener at barn ikke tar skade av de 

omfattende smitteverntiltakene og at de 

tåler skolestengningen ganske godt. 

Videre sier de at debatt kan bidra til 

sykeliggjøring. Undersøkelser  

fra Folkehelseinstituttet tyder derimot på at skadevirkningene av pandemien og 

tiltakene er betydelige for utsatte barn. Flere medier har pekt på at det har vært stor 

økning i henvisninger for spiseforstyrrelser, og i Oslo og Bergen har økt pågang satt 

psykiatriske helsetjenester for barn og ungdom under hardt press. Studier tyder også på 

at fysisk aktivitet går ned – og skjermtid og overvekt går opp.  

Det er misvisende å hevde at helsesykepleiere og miljøterapeuter til enhver 

tid har god oversikt. Det er ikke riktig å tro at de kan klare å fange opp alle barn som 

sliter. Sårbarhet er ofte vanskelig å få øye på. Digitale løsninger kan ikke erstatte 

menneskelig kontakt. Sosial nedstengning utgjør en stor utfordring for familien. Det å 

ikke kunne gå på skolen under pandemien kan ikke sammenlignes med at man har 

«skoleferie». Kommunale hjelpere har ikke alltid kapasitet til å hjelpe de mest sårbare 

barna. Ifølge SSB har tre av fire helsesykepleiere fått helt nye oppgaver under pandemien 

– og dette kan påvirke deres muligheter til å hjelpe de som trenger det mest. 

Man bør følgelig ikke bagatellisere de psykologiske ringvirkningene av 

pandemien. Barn blir heldigvis sjelden alvorlig syke av covid-19, og kun et fåtall legges 

inn på sykehus. Mange barn lever stabile, trygge liv, og de er robuste. De takler kortvarig 

heldigital undervisning. Men ikke desto mindre er det viktig å være oppmerksom på at 

de mest skjøre og utsatte barna kan lide psykisk under de forholdene vi har nå. 

Pandemien kan dermed øke forskjellene mellom barn i Norge. Dette burde være en 

tankevekker for helsepersonell og andre med lang fartstid innen barnehelse. 
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Ordforklaringer: helsenorsk 

pandemi (m): Med utbruddet av Covid-19 (koronaviruset) står verden ovenfor 

en pandemi. Pandemi er betegnelsen på et sykdomsutbrudd som rammer svært mange 

mennesker og sprer seg over store deler av verden.  

En epidemi er utbrudd av smittsomme sykdommer i et begrenset geografisk område eller i 

en befolkningsgruppe. Epidemi kan også være ikke-smittsomme sykdommer som for 

eksempel utbredt underernæring, når disse opptrer hyppigere enn normalt i et geografisk 

område eller i en befolkningsgruppe.  

ta (ureg.) skade av: bli skadet (både fysisk og psykisk) 

smitteverntiltak (n): initiativ / system som settes i gang for å hindre at folk blir smittet 

sykeliggjøring (m/f): gjøre noe syke (som ikke er syke / bare litt syke i utgangspunktet) 

skadevirkning (m/f): ødeleggelse (fysisk eller psykisk); negativ påvirkning 

utsatte barn (n): barn som kan bli lettere skadet / såret enn andre barn; barn som er 

eksponert for å bli skadet 

henvisning (m/f): når man får en henvisning av en lege, blir man vist til / sendt videre en 

annen person (en annen lege eller en spesialist) 

spiseforstyrrelse (m): bulimi (overspising), anoreksi (undervekt), ortoreksi (sykelig 

opptatt av å leve sunt) og megareksi (sykelig opptatt av å bygge kroppen); ortoreksi og 

megareksi er ikke egne diagnoser – men de regnes som spiseforstyrrelser 

økt pågang (m): når det er flere personer som trenger det samme tilbudet, er det økt 

pågang 

overvekt (m/f): for høy vekt 

helsesykepleier (m): tidligere «helsesøster»; sykepleier med videreutdanning i 

forebyggende arbeid 

miljøterapeut (m): det er flere veier å gå for å bli miljøterapeut. Man kan for eksempel ha 

utdannelse som vernepleier, sosionom, lærer, sykepleier, barnehagelærer eller 

barnevernspedagog 

fange (v1) opp: legge merke til andres signaler (for eksempel signaler om at noe er galt) 

sårbarhet (m/f): tilstand man er i når man lett kan bli såret / skadet 

psykologisk ringvirkning: psykologisk vidtrekkende konsekvens 

alvorlig syk: svært syk; livstruende syk 

legges inn på sykehus: bli pasient på sykehus 

skjør (adj.): som lett blir skadet; svak; sykelig 
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lide psykisk under noe: ha psykiske problemer 

barnehelse: helse relatert til barnas liv 

 

Ordforklaringer: hverdagsnorsk 

hevde (v1): påstå; mene 

de sier videre: i tillegg til dette sier de 

tyde på (v1, v3): se ut som 

betydelig (adj.): stor; rikelig 

misvisende (adj.): ikke riktig; villendende 

til enhver tid: bestandig; hele tiden 

sosial nedstengning (m/f): vi har en sosial nedstengning når skoler, kjøpesentre, 

treningssentre og kulturtilbud er stengt 

SSB: Statistisk sentralbyrå – byrå som har ansvaret for å dekke behovet for statistikk om 

det norske samfunnet 

følgelig (adv.): altså; derfor; ergo 

kun et fåtall: bare noen få 

ikke desto mindre: likevel; like fullt 

dermed (adv.): med det 

tankevekker (m): noe som får en til å tenke 

med lang fartstid (m/f): med lang erfaring/ansettelsestid 

 

 

Oppgaver 

 

1. Finn den riktige formen av substantivet 

 

1) en lege – enhver lege 

2) ekspert – en del ___________ 

3) barn – alle ___________ 

4) tiltak – flere ___________ 

5) undersøkelse – noen av ___________ 

6) henvisning – den ene ___________ 

7) spiseforstyrrelse – flere av ___________ 


