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Outline Covid-19 och barn

– Epidemiologi och förekomst; Sverige och globalt

– Många smittade utan symptom

– Hur undvika samhällssmitta?

– Covid-19 and beyond

Fullständiga referenser och sammanställning finns att få vid önskemål.
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1:a fallet 31/1 2020 i Sverige

– 20-åring som besökt Kina
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2,6% 0-19 år

20-04-06
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”Covid-19 AND children” March 23, 2020



”Covid-19 AND children” April 6, 2020
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Förekomst hos barn: 1-6% av alla fall (sammanställning 20-03-23)

– Jämfört med vuxna och äldre så drabbas generellt sett barn och 

ungdomar i mycket lägre utsträckning av Covid-19 än vuxna. 

– I Kina fram till 2020-02-11 (n=44,672) så var 0,9% av fallen <10 år 

och 1,2% 10-19 år, dvs 2,1%

– Italienska data 1,2% (0-18 år av totalt 22,512 fall)

– Amerikanska data 5% (0-19 år av totalt 4226 fall)

– Sydkoreanska data 6,3% (<19 år; 1,15% <10 år av totalt 9137 fall)

– Barn i alla åldrar kan drabbas 

– Inga stora könsskillnader har 

rapporterats även om lite fler pojkar 

insjuknar enligt vissa studier. 
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Uppdatering 23 mars – 6 april 2020



1. Många smittade utan symptom
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• 4-28% av barn i kinesiska case-studier som testats positivt för 
Sars-CoV-2 har varit helt asymptomatiska

(Lu et al, NEJM March 18, 2020; Henry et al, Clin Chem Lab  Med March 16, 2020; 
Dong et al Pediatrics March 19, 2020.) 
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“Although fewer than 1% of the tests came back positive for the virus, the 
company's founder Dr. Kári Stefánsson told CNN that around 50% of those 
who tested positive said they were asymptomatic, confirming multiple 
studies that show that asymptomatic, or mildly symptomatic, people have 
played an important role in spreading the virus.”

9,000 self-selected
people
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2. Hur undvika samhällssmitta?
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Posted March 30, 2020.

• Litteraturgenomgång av 166 artiklar

• 40 artiklar inkluderade

• Kina, Singapore, Sydkorea, Japan

• N=105 fall <18 år

• 31 ”household transmission clusters”

• 9.7% (3/31) med barn som indexfall

• “…data available to date suggests that children have not played a 

substantive role in the intrahousehold transmission of SARS-CoV-2”



Förekomst, symptom och smitta hos barn

– Fortfarande få studier med preliminära data

– Resultat helt beroende på studieupplägg (populationsbaserat / 

sjukhusmaterial / smittspårning)

– Resultat beroende på

pandemiförlopp i aktuellt

land/region

– Fallrapporter om pos PCR 

från svalg och feces i upp till 

20 dagar hos barn
(Lin et al, Pediatr Pulmonol 2020; 

Xing et al, JMII 2020)

– Hur tillförlitliga är testerna?

Sensitivitet / specificitet?

– Prov från NPH, svalg, feces?

– Post test = sjukdomsorsak? 
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Riskgrupper hos barn?

– Inga direkta riskgrupper har kunnat identifieras i olika studier.

– Barn med allvarlig underliggande sjd ändå att betrakta som riskgrupp (?) 

– Svår Covid-19 har in några fall varit associerade med allvarliga 

grundsjukdomar (tex leukemi). 

– Astma förefaller inte ge ökad risk för svår Covid-19. 

– Inga rapporter finns om att Ipren/Ibuprofen skull ge ökad risk för en allvarlig 

infektion hos barn. 

– Hos vuxna har patienter med hjärt-kärlsjd, diabetes, KOL och även 

rökare identifierats som riskgrupper. Manligt kön och hög ålder också 

riskfaktorer. Ålder >70 år riskgrupp i Sverige.
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Rapporterade dödsfall <18 år globalt kopplat till 

Covid-19 (n=7 per den 5 april) 

– Två dödsfall i Kina (ett barn med samtidig invagination, 10 mån, 

och en 14-åring).

– Ett dödsfall i Frankrike (16-årig flicka tidigare frisk)

– Ett dödsfall i England (13-årig pojke, tidigare frisk)

– Ett dödsfall i Belgien (12-årig flicka, okänd anamnes)

– Två dödsfall i USA (<1 år och 1-4 år, okänd anamnes) 

– Svåra fall att förvänta sig i Sverige?
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3. Covid-19 and beyond



Sammanfattning

– Jämfört med vuxna och äldre drabbas generellt sett barn och 

ungdomar i mycket lägre utsträckning av Covid-19 än vuxna, och i 

mildare form

– Inga tydliga riskgrupper hos barn har identifierats i studier

– Hur stor spridning i samhället? Olika länder, olika fas i epidemin

– Många barn i utsatt situation trots låg risk för just Covid-19

Bra länkar:

https://www.barnlakarforeningen.se/

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/apa.15270

https://www.rcpch.ac.uk/key-topics/covid-19

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

23


