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Svar på covid-19-oppdrag fra HOD 275 – ny vurdering av fly fra Storbritannia
Vedlagt finnes skriftlig formelt svar på dette på dette oppdaget.
Svaret ble formidlet muntlig kl. 14:15 per epost 17:21 i dag.
Oppsummering
•
Det vil ikke være sikkert at vi kan åpne for å teste og følge opp alle fra Storbritannia fra
27.desember, og trenger mer tid til forberedelse av dette.
•
Eventuelle behov for juridisk tilrettelegging for nye regler krever tid for forberedelse og
gjennomføring.
•
Helsedirektoratet anbefaler ikke at det åpnes for flytrafikk fra Storbritannia 23.12, og
anbefaler at flystansen videreføres til 2.1.2021.
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Svar på covid-19-oppdrag fra HOD 275 – ny
vurdering av fly fra Storbritannia
Oppsummering




Det vil ikke være sikkert at vi kan åpne for å teste og følge opp alle fra Storbritannia fra 27.desember, og
trenger mer tid til forberedelse av dette.
Eventuelle behov for juridisk tilrettelegging for nye regler krever tid for forberedelse og gjennomføring.
Helsedirektoratet anbefaler ikke at det åpnes for flytrafikk fra Storbritannia 23.12, og anbefaler at flystansen
videreføres til 2.1.2021.

Oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet viser til Helsedirektoratets svar på oppdrag 272 om å "stanse direkteflyvninger fra
Storbritannia så snart som mulig, og i første omgang for 2 døgn".
Som kjent ble det ved Kgl.res. 21. desember 2020 fastsatt forskriftsendring i covid-19 forskriften slik at § 8 a lyder:

De som ankommer Norge med fly direkte fra Storbritannia skal ikke forlate flyet. De kan likevel forlate flyet
dersom det er nødvendig for å ivareta menneskers liv og helse, eller i det enkelte tilfelle etter tillatelse fra
Helsedirektoratet eller kommunelegen der flyet befinner seg. Flyet skal forlate Norge så snart som mulig.
Da Helsedirektoratets anbefaling i første omgang gjaldt for 2 døgn ber departementet om en ny vurdering av
spørsmålet. Vi ber om at Helsedirektoratets vurdering oversendes departementet så snart som mulig og senest innen
kl 14:00 i dag, 22. desember 2020.
Kontaktperson i HOD: Tjaarke Hopen, tel 48 00 32 20

Bakgrunn
Storbritannia meldte lørdag at det er påvist et mutert SARS-CoV-19 virus med økt evne spredning. Som følge av dette
ga Helsediskrektoratet, i samarbeid med FHI, råd til HOD om å stanse flyreise fra Storbritannia til Norge, innføre krav
om testing med PCR for personer som kommer til Norge fra Storbritannia og skjerpe krav til karantene.

Faglig underlag fra Folkehelseinstituttet (og eventuelle andre)
FHI har i oppdrag 272 levert en liste med tiltak for å stanse import av ny variant av SARS-CoV-2 med blant annet
intensivert testing og innstramming i unntak fra karantene for innreisende fra Storbritannia.
Når disse tiltakene er på plass, ser ikke FHI det som nødvendig å hindre innreise fra Storbritannia. Tiltakene kan
imidlertid ta noe tid å få på plass, og i mellomtiden kan det være nødvendig å ikke ta imot direktereisende derfra.
De kapasitetsmessige vurderingene av når testing og innstramming i karanteneregelverket er klare, og flyvningene
kan starte, overlates til Helsedirektoratet.
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Helsedirektoratets vurdering og anbefaling
Storbritannia meldte lørdag at det er påvist et mutert SARS-CoV-19 virus med økt evne spredning. Som følge av dette
ga Helsediskrektoratet, i samarbeid med FHI, råd til HOD om å stanse flyreise fra Storbritannia til Norge, innføre krav
om testing med PCR for personer som kommer til Norge fra Storbritannia og skjerpe krav til karantene.
Mandag 21.12 ble det bestemt ny kongelig resolusjon og gjort endringer i covid-19-forskriften. Stansingen av fly er
ikke tidsbegrenset, men HOD har bedt om Helsedirektoratets vurdering innen kl 14.15 i dag.
Det er også reist spørsmål om en bør innføre tilsvarende bestemmelser med testkrav og skjerpet karantene krav for
innreise fra andre land. Dette utredes fremdeles.
Helsedirektoratet har følgende vurdering om å åpne for flytrafikk fra Storbritannia:







Den vedtatte registreringsordningen for innreisende er foreløpig ikke klar i digital versjon. JDs rutiner for
bruk av papirversjon forutsetter at kommunene selv skal etterspørre opplysninger fra politiet om det er
meldt om innreise til egen kommune. Dette vurderes som uoversiktlig for kommunene og vi er ikke sikre at
de kan følge opp personer som kommer fra Storbritannia eller annet sted.
Mangel på sikker registrering og overføring av opplysninger til kommunene vil kreve skjerpede krav til
karanteneopphold i karantenehotell. Det vil kunne kreve forskriftsendring.
Kapasiteten ved testing på grenseovergangen har kapasitet til 30 PCR-tester per time per arbeidslag på 3
personer. Ved testing av 200 personer som kommer med samme fly vil dette krev 6-7 parallelle arbeidslag
dersom en skal holde ventetiden under 1 time. Det er mulig at dette kan etableres for en dag i jula, men det
vil kreve større forberedelser å ha dette som sikker løsning for fast drift.
Det er tilgjengelige tester og analysekapasitet i laboratoriene for å teste alle som kommer fra Storbritannia.

Konklusjon




Det vil ikke være sikkert at vi kan åpne for å teste og følge opp alle fra Storbritannia fra 27.desember, og
trenger mer tid til forberedelse av dette.
Eventuelle behov for juridisk tilrettelegging for nye regler krever tid for forberedelse og gjennomføring.
Vi anbefaler ikke at det åpnes for flytrafikk fra Storbritannia 23.12, og anbefaler at flystansen videreføres til
2.1.2021.
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Oppdrag fra HOD nr. 275
22. Desember 2020

Oppdrag 275 til Helsedirektoratet - ny vurdering av fly fra Storbritannia
Helse- og omsorgsdepartementet viser til Helsedirektoratets svar på oppdrag 272 om å "stanse
direkteflyvninger fra Storbritannia så snart som mulig, og i første omgang for 2 døgn".
Som kjent ble det ved Kgl.res. 21. desember 2020 fastsatt forskriftsendring i covid-19 forskriften slik
at § 8 a lyder:
De som ankommer Norge med fly direkte fra Storbritannia skal ikke forlate flyet. De kan likevel forlate
flyet dersom det er nødvendig for å ivareta menneskers liv og helse, eller i det enkelte tilfelle etter
tillatelse fra Helsedirektoratet eller kommunelegen der flyet befinner seg. Flyet skal forlate Norge så
snart som mulig.
Da Helsedirektoratets anbefaling i første omgang gjaldt for 2 døgn ber departementet om en ny
vurdering av spørsmålet. Vi ber om at Helsedirektoratets vurdering oversendes departementet så
snart som mulig og senest innen kl 14:00 i dag, 22. desember 2020.
Kontaktperson i HOD: Tjaarke Hopen, tel 48 00 32 20

Folkehelseinstituttets vurdering
Viser til telefon med Svein Lie i dag.
FHI har i oppdrag 272 levert en liste med tiltak for å stanse import av ny variant av SARS-CoV-2 med
blant annet intensivert testing og innstramming i unntak fra karantene for innreisende fra
Storbritannia.
Når disse tiltakene er på plass, ser ikke FHI det som nødvendig å hindre innreise fra Storbritannia.
Tiltakene kan imidlertid ta noe tid å få på plass, og i mellomtiden kan det være nødvendig å ikke ta
imot direktereisende derfra.
De kapasitetsmessige vurderingene av når testing og innstramming i karanteneregelverket er klare,
og flyvningene kan starte, overlates til Helsedirektoratet.

Vurdering av sosiale konsekvenser
NYTT! Ved alle oppdrag skal man ta en vurdering av sosiale konsekvenser (denne teksten kan
fjernes før oppdrag sendes avgårde).
Er premissene for å kunne etterleve rådene/tiltakene dere forslår i oppdraget likt fordelt i
befolkningen, eller kan de foreslåtte endringene slå skjevt ut i ulike grupper? For eksempel pga.
Folkehelseinstituttet
E-post: utbrudd@fhi.no
Tlf.: 21 07 70 00

Oppdrag fra HOD nr. 180
inntekt, utdanning, fysiske eller kognitive utfordringer, språk- eller kulturelle barrierer, lav IT- eller
helsekompetanse, bo- eller arbeidsforhold, rettigheter, oppholdstillatelse m.m. Bør det setter inn
kompenserende tiltak for å forhindre stor skjevhet?
Dersom FHI ikke har tid til å gjøre disse vurderingene pga. svært korte frister, kan det uansett være
aktuelt å minne om det i oppdragssvaret til Hdir/HOD.
Lenke til utfyllende beskrivelse her

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