
 
 
 
Salvör Nordal 
Umboðsmaður barna 

Reykjavík, 16. mars 2022 
(2202268) 

  

Efni: Sóttkví og einangrun barna, beiðni um upplýsingar frá umboðsmanni barna 

Hér á eftir fylgja svör við fyrirspurn umboðsmanns barna frá 24. febrúar 2022. 

Umboðsmaður barna óskaði eftir upplýsingum um eftirfarandi atriði sl. tvö ár:  

1. Hversu mörg börn á aldrinum 0 – 18 ára hafa þurft að sæta sóttkví vegna Covid-19? 

Óskað er eftir því að upplýsingarnar verði flokkaðar eftir aldurshópum barna samkvæmt 

eftirfarandi: 

a) 0 - 6 ára  

b) 6 – 12 ára  

c) 13 – 18 ára 

Svar: 
Samtals 56.322 börn á aldrinum 0-17 ára hafa þurft að sæta sóttkví frá upphafi COVID-19 til 
10. febrúar 2022: 
 

Aldurshópur* Fjöldi barna í sóttkví¥ 

0-5 ára 16.612 

6-12 ára 25.320 

13-17 ára 16.545 

*Aldur miðast við dagsetningu á upphafi sóttkvíar.  
¥Ef barn á fleiri en eitt sóttkvíartímabil í sitthvorum aldurshópnum þá telur barnið tvisvar 
 

2. Hversu mörg börn á aldrinum 0 – 18 ára hafa þurft að sæta endurtekinni sóttkví á 

tímabilinu (þ.e. oftar en einu sinni)? Óskað er því eftir að upplýsing upplýsingarnar verði 

flokkaðar eftir aldurshópum barna samkvæmt eftirfarandi:  

a) 0 - 6 ára  

b) 6 – 12 ára  

c) 13 – 18 ára 

Svar: 

Aldurshópur* Fjöldi oftar en einu sinni¥ 

0-5 ára 7.045 

6-12 ára 11.918 

13-17 ára 6.919 

*Aldur miðast við dagsetningu á upphafi sóttkvíar.  
¥Ef barn á tvö eða fleiri sóttkvíartímabil í sitthvorum aldurshópnum þá telur barnið tvisvar 
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3. Hversu mörg börn á aldrinum 0 – 18 ára hafa þurft að sæta sóttkví oftar en tvisvar á 

tímabilinu? Óskað er eftir því að upplýsing upplýsingarnar verði flokkaðar eftir 

aldurshópum barna samkvæmt eftirfarandi:  

a) 0 - 6 ára  

b) 6 – 12 ára  

c) 13 – 18 ára 

Svar: 

Aldurshópur* Fjöldi oftar en tvisvar¥ 

0-5 ára 2.620 

6-12 ára 4.814 

13-17 ára 2.393 

*Aldur miðast við dagsetningu á upphafi sóttkvíar.  
¥Ef barn á þrjú eða fleiri sóttkvíartímabil í sitthvorum aldurshópnum þá telur barnið tvisvar 
 

4. Hversu mörg börn á aldrinum 0 – 18 ára hafa þurft að sæta sóttkví oftar en fjórum 

sinnum á tímabilinu? Óskað er eftir því að upplýsing upplýsingarnar verði flokkaðar eftir 

aldurshópum barna samkvæmt eftirfarandi:  

a) 0 - 6 ára  

b) 6 – 12 ára  

c) 13 – 18 ára 

Svar: 

Aldurshópur* Fjöldi oftar en fjórum sinnum¥ 

0-5 ára 243 

6-12 ára 548 

13-17 ára 198 

*Aldur miðast við dagsetningu á upphafi sóttkvíar.  
¥Ef barn á fjögur eða fleiri sóttkvíartímabil í sitthvorum aldurshópnum þá telur barnið tvisvar 
 

5. Hversu mörg börn hafa þurft að gangast undir PCR sýnatökupróf? Óskað er eftir því að 

upplýsingarnar verði flokkaðar eftir aldurshópum barna samkvæmt eftirfarandi:  

a) 0 - 6 ára  

b) 6 – 12 ára  

c) 13 – 18 ára  

Svar: 
Samtals 77.863 börn á aldrinum 0-17 ára fóru í PCR sýnatöku frá upphafi faraldurs til 24. 
febrúar 2022: 
 

Aldurshópur* Fjöldi í PCR sýnatöku¥ 

0-5 ára 23.552 

6-12 ára 25.135 

13-17 ára 34.119 

*Aldur miðast við dagsetningu á sýnatöku 
¥Ef barn á fleiri en eina sýnatöku í sitthvorum aldurshópnum þá telur barnið tvisvar 
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6. Hversu mörg börn hafa greinst með kórónuveiruna og þurft að sæta einangrun í 

kjölfarið? Óskað er eftir því að upplýsingarnar verði flokkaðar eftir aldurshópum barna 

samkvæmt eftirfarandi:  

a) 0 - 6 ára  

b) 6 – 12 ára  

c) 13 – 18 ára  

 
Svar: 
Samtals 35.045 börn á aldrinum 0-17 ára hafa þurft að sæta einangrun í kjölfar greiningar á 
COVID-19 frá upphafi faraldurs til 24. febrúar 2022: 
 

Aldurshópur* Fjöldi í einangrun¥ 

0-5 ára 8.623 

6-12 ára 16.143 

13-17 ára 10.279 

*Aldur miðast við dagsetningu greiningar 
¥Ef barn á fleiri en tvö einangrunartímabil þá telur seinna tímabilið 
 

 
 
Kær kveðja, 
 
 
Guðrún Aspelund 
Yfirlæknir á sóttvarnasviði 
Embætti landlæknis 


