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Råd til helsepersonell - utenlandsreiser og besøk av nærstående som kan ha SARS-CoV-2 

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vurderer fortløpende faren for smitte inn i 
helseinstitusjoner og i pasienters/brukeres hjem fra helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og 
i kommunen, når det i større grad er åpnet for reise til og besøk fra land i EU/EØS/Schengen.  
 
Dette brevet gjelder først og fremst situasjoner der helsepersonellet selv reiser til "grønne 
land", og situasjoner der helsepersonellet mottar besøk i sitt hjem av familiemedlemmer eller 
andre fra karantenepliktige land. På Folkehelseinstituttets hjemmesider er det også råd rundt 
pasienter/beboere og besøkende i helseinstitusjoner, som har vært i utlandet. 
 
Det er arbeidsgivers ansvar å sikre at personell som har pasient-/brukerrettet arbeid, ikke 
representerer unødig økt risiko for å bringe smitte inn i helseinstitusjonene, eller i 
pasientens/brukerens hjem.  Samtidig ligger det også i forsvarlighetskravet at helsepersonellet 
selv må utvise nødvendig aktsomhet. Under dette hører vurderingen av om de kan 
representere en risiko for at smitte spres til pasienter/brukere eller til annet helsepersonell.  
 
Utenlandsreiser – også til "grønne land" – kan representere en økt risiko for smitte av covid-19 
inn i helseinstitusjoner dersom smittespredningen på stedet  man reiser til er høyre enn ved 
arbeidsstedet.  

Helsepersonell som velger å reise til "grønne land" utenom Norden, bør testes etter hjemkomst 
og  før de har  nær kontakt med pasienter eller brukere. De bør også ha en særlig årvåkenhet 
ved eventuelle symptomer.  For øvrig vises det til faglige råd på  Folkehelseinstituttet nettsider 
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-
coronavirus/ 

Helsepersonell som mottar besøk i sitt hjem fra karantenepliktige land, bør være særlig 
oppmerksom på smittefare. Personellet bør ha en dialog med sin arbeidsgiver om besøket i 
forkant, slik at det kan  tas nødvendige forholdsregler for å unngå økt risiko for overføring av 
smitte.  

Arbeidsgiver bør ha et system for å kartlegge om ansatte og vikarer  som har pasientnært 
arbeid, har vært eksponert for SARS-CoV-2 eller vært på utenlandsreise siste 10 dager.  

Alle landets helsepersonell 
 
   

Deres ref.:    
Vår ref.: 20/30381-1 
Saksbehandler: Cathrine Marie Sedeniussen 

Dato: 20.07.2020 
  
    
 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/


- 2 - 
 

Helsedirektoratet minner om at kommunene har ansvar for å videreformidle informasjon fra 
helsemyndighetene til private helseaktører, herunder bedriftshelsetjenester og helsetjenester 
på norsk sokkel. 
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avdelingsdirektør 
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