


















på et senere tidspunkt, i lys av den epidemiologiske situasjonen når kriteriene og terskelverdiene til 
ECDC er endret.   

 
Kunnskapsgrunnlag1  
I slutten av uke 47 ble det innført registreringsplikt for alle innreisende og antallet registrerte 
innreisende har i perioden uke 48 til uke 2 variert fra 176 580 til 96 531 registrerte reisende i uke 2. 
Det var i uke 2 en betydelig nedgang i antall registrerte reisende, sammenlignet med uke 1 (138 101) 
(Tabell 1). 
I uke 1 ble det påvist 3 151 tilfeller (3,65 %) 0-2 dager etter registrert ankomst (blant de registrerte 
innreisende registrert med F- og D-nummer). Antallet påviste tilfeller økte til 4 673 (5,41 %) innen 
fem dager etter registrert ankomst. Til sammenligning er det for uke 2 foreløpig registrert 1 610 
tilfeller (2,90 %) 0-2 dager etter registrert ankomst (Tabell 1). Andel og antall påviste tilfeller blant de 
registrerte reisende har vært økende over flere uker, men i uke 2 ser det ut som veksten har avtatt 
noe. Det gjøres oppmerksom på at informasjon om antall tilfeller og andel positive kun er basert på 
data for innreisende registrert med F- og D-nummer. 

Tabell 1. Antall registrerte innreisende, antall registrert med F- eller D-nr i innreiseregisteret, antall registrert 
med koronasertifikat*, antall med F- eller D-nr registrert med status som “grunnvaksinert”, antall og andel 
påvist 0-2 dager etter ankomst og i løpet av 5 dager etter ankomst, prøveresultat per uke. Kilde: DSB 
Innreiseregister, MSIS, MSIS Laboratoriedatabase, SYSVAK. 

Uke 
Antall reg. 

innreisende 

Antall med 

koronasertifikat 

(%) 

Antall 

innreisende 

med F- eller D-

nr (%) 

Grunn-vaksinert 

(%) 

Påvist v/ 

ankomst av 

alle med F- 

eller D-nr 

(%) 

Påvist 5 dager 

av alle med F- 

eller D-nr (%) 

2021-48 176 580 169 642 (96,1%) 124 769 (70,7%) 111 786 (89,6%) 440 (0,35%) 796 (0,64%) 

2021-49 151 083 144 164 (95,4%) 105 167 (69,6%) 92 989 (88,4%) 414 (0,39%) 779 (0,74%) 

2021-50 159 067 151 411 (95,2%) 107 682 (67,7%) 93 213 (86,6%) 659 (0,61%) 1 080 (1,00%) 

2021-51 152 981 146 726 (95,9%) 77 059 (50,4%) 62 584 (81,2%) 674 (0,87%) 1 124 (1,46%) 

2021-52 169 189 162 560 (96,1%) 106 454 (62,9%) 91 876 (86,3%) 2 195 (2,06%) 3 770 (3,54%) 

2021-01 138 101 128 592 (93,1%) 86 439 (62,6%) 61 217 (70,8%) 3 151 (3,65%) 4 673 (5,41%) 

2021-02 96 531 89 170 (92,4%) 55 458 (57,5%) 38 718 (69,8%) 1 610 (2,90%) - 

*Registrering av reise “med”, eller “uten” koronasertifikat ble først mulig i uke 47, og blir registrert av den reisende selv ved 

registrering i innreiseregisteret, denne informasjonen er ikke verifisert mot for eksempel SYSVAK 

 

Registrert innreise basert på avreiseregion og avreiseland 

I uke 02 kom fortsatt den absolutte majoriteten (92 %) av de registrerte reisende fra Europa (88 719 
av 96 525), men med en nedgang både i antall og andel reisende fra foregående uker. I perioden uke 
52 til og med uke 02 har det vært en liten økning i både andel og antall av reisende fra land utenfor 
Europa sammenlignet med tidligere uker.  

 
1 Data fra Beredt C19 (18.01.2022). Det henvises til FHI Ukerapport uke 02 (19.01.2022) for utfyllende informasjon 
data, kilder og begrensninger med datasettene som benyttes 



Blant reisende (registrert med F- og D-nummer) med registrert avreise fra Europa ble det påvist 1 
200 tilfeller 0-2 dager etter ankomst, en andel på 2,43 % (av alle registrert med F- og D-nummer). 
Blant reisende fra andre verdensdeler var andelen mellom 5,6 –8,15 %. 

Av registrerte reiser i uke 02 var flest innreisende registrert med følgende avreiseland: Sverige (22 
875), Polen (15 080) og Spania (10 364). Blant innreisende med F- og D- nummer ble det innen 2 
dager etter registrert ankomst påvist flest tilfeller blant innreisende registrert med avreise fra: Spania 
(523), Polen (174) og Sverige (131). Antallet påviste tilfeller må sees i lys av antallet registrerte 
reisende fra de ulike landene, samt at påviste tilfeller kun vises for reisende registrert med F- og D-
nummer som er registrert testet. 

Tabell 2. Antall registrerte innreisende i uke 02 med avreiseland for de land med høyest antall registrerte reisende, 

antall registrert “med koronasertifikat” (%), antall registrert med F- eller D-nr i innreiseregisteret (%), antall påvist 

0-2 dager etter ankomst. Kilde: DSB Innreiseregister, MSIS, MSIS Laboratoriedatabase. 

Land Antall registrerte 

innreisende 

Antall med 

koronasertifikat 

Antall innreisende 

med F- eller D-nr (%) 

Påvist v/ankomst av alle 

med F- eller D-nr (%) 

Sverige 22 875 21 097 (92,2%) 13 164 (57,5%) 131 (1,00 %) 

Polen 15 080 13 104 (86,9%) 9 935(65,9%) 174 (1,75 %) 

Spania 10 364 10 125 (97,7%) 9 099 (87,8%) 523 (5,75 %) 

Danmark 8 943 8 601 (96,2%) 2 568 (28,7%) 32 (1,25 %) 

Litauen 4 743 4 196 (88,5%) 2 388 (50,3%) 33 (1,38 %) 

 
FHI viser til FHI ukerapporter og risikovurderinger, samt til oppdrag 605 for utfyllende informasjon 
om innreisevolum fra ulike regioner, samt for mer utfyllende informasjon om reisende registrert 
“med” og “uten” koronasertifikat. 
 
  
  

Merknad  
FHI ber om at vurderingen i sin helhet, inklusiv grafisk utforming, legges ved i det endelige svaret til 
HOD.  
  
 


