07.11.20

Svar på covid-19 hasteoppdrag fra HOD
Oppdrag om å vurdere tiltak vedrørende innreise fra
Danmark
Oppdraget er gitt 07.11.20 og lyder:
Oppdrag om å vurdere tiltak vedr innreise fra Danmark - HASTER MEGET
Det vises til situasjon i Danmark og britisk tiltak om å stenge for innreise fra Danmark. En utfordring for Norge er bl.a.
fergetrafikk mellom affisert område i Danmark og flere norske fergehavner. Det bes om at Hdir i samarbeid med FHI
og Mattilsynet vurderer følgende:
1. Tiltak ifm fergetrafikken mellom Danmark og Norge og for de som kommer derfra.
2. Informasjon til alle som er i eller kommer i karantene fra Danmark, herunder om disse bør ta kontakt med sin
kommune for å få få testet seg/eller registrere seg i tilfelle de blir syke samt være ekstra oppmerksomme på
symptomer. Vurdere om alle prøver fra personer som tester positivt og har vært i Danmark får sin prøve analysert
av FHi.
3. Behov for andre tiltak ved grensen.
Frist: Lørdag 7.11 kl. 14.00
Kontaktperson: Elin Anglevik og Ole T. Andersen

Bakgrunn
Det er innhentet vurdering fra Folkehelseinstituttet. Det er 07.11.20 avholdt møte mellom Mattilsynet,
Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet om oppdraget.

Faglig råd fra Folkehelseinstituttet
Se vedlegg.

Helsedirektoratets vurdering og konklusjon/anbefaling
Det vises til FHIs vurdering. Vi vet ikke per i dag hva konsekvensene vil bli ved en introduksjon av disse
virusmutasjonene til Norge fra Danmark. Danmark har iverksatt en rekke tiltak og bred testing i affiserte områder. Vi
har ikke en tidslinje som sier noe om hvor lenge de uheldige mutasjonene har sirkulert. En god del er altså uavklart
rundt dette.
Storbritannia har iverksatt strenge tiltak mht innreise fra Danmark.
I Norge er en rekke nye tiltak omkring innreise og testing iverksatt de siste dagene.
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Helsedirektoratet legger til grunn FHIs vurdering om at tiltak rundt innreise og grensekontroll vil kunne være
tilstrekkelige i denne sammenheng.
Det er ikke gjennomført risikoanalyser i Norge i forbindelse med å få introdusert et mutert virus i befolkningen hvor
vaksinene som er under utvikling vil kunne ha en redusert eller ingen virkning på. Det man kan si på noe overordnet
nivå, er at om sannsynligheten er lav, så vil eventuelt konsekvensene kunne bli store på sikt.
Helsedirektoratet vurderer at dagens rammer for grensepassering ikke gir sikkerhet for å finne smittede som
kommer fra Danmark, med fare for spredning av viruset. Det er en utfordring at de nye tiltakene (test innen 72 timer
og karantenehotell) må implementeres umiddelbart for å kunne gi en slik sikkerhet.
Det har i dag vært samtaler mellom FHI, Helsedirektoratet og Statens Serum Institut (DK). Det er innført strenge
anbefalinger på reise fra de aktuelle områdene i Danmark. Det fremstår derfor per i dag ikke hensiktsmessig å nekte
innreise fra Danmark.
Det er svært viktig at man får oversikt over eventuell smitte hos reisende fra Danmark, og at smitteforebyggende
tiltak følges opp ved ankomst til Norge. Fra 08.11.20 innføres allerede planlagte forsterkede tiltak knyttet til testing
og karantene i forbindelse med innreise.
Helsedirektoratet anbefaler derfor følgende:
De som ankommer fra eller har vært i Danmark siste 2 uker
•

bør teste seg når de kommer til Norge

•

må gjennomføre karantene i 10 dager fra ankomstdato, etter gjeldende regler, uansett testresultat

•

bør melde fra til kommunen de oppholder seg i om hvor de har vært og at de er i karantene

Implementering og gjennomføring:
Målrettet informasjon må gå ut til reisende ved grenseoverganger, fergeanløp og fly. Justissektoren og
grenseoverganger må involveres for å få dette på plass. Det er avgjørende at tiltakene innføres umiddelbart.
Vi anbefaler at FHI tar kontakt med laboratoriene for å informere om videresending av prøver.
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