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Svar på Covid-19 oppdrag fra HOD  285 – Ny vurdering vedrørende karantene for militært 
personell  

Vedlagt ligger svar på dette oppdraget. . 
 
Sammendrag 
 

 Helsedirektoratet viser til tidligere besvarelser på oppgave 274.  
 

 Helsedirektoratet støtter at det kan være forsvarlig med kohortisolering med inntil 5 personer per 
kohort for soldater fra Storbritannia forutsatt kompenserende tiltak slik det er beskrevet fra 
Forsvaret og minimal kontakt med lokalsamfunnet. 
 

 Helsedirektoratet mener videre at begrensningen for kohortkarantene for militære avdelinger fra 
andre land også bør være på 5 personer. Dersom Forsvaret har behov for større 
karantenegrupper må Forsvaret ta ansvar for at det etableres kompenserende og 
risikoreduserende tiltak som sikrer smittevernfaglige forsvarlige forhold. Karantenegrupper bør 
være så små som mulig 
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  7.1.2021 

Svar på covid-19 oppdrag fra HOD 285 – Ny vurdering vedrørende 
karantene for militært personell  
 

Oppdraget 

Helse- og omsorgsdepartementet viser til etatenes svar på oppdrag 274. 

 Vi ber Helsedirektoratet, i samråd med Folkehelseinstituttet, om en oppdatert vurdering av om det 
fremdeles er grunnlag for å stille strengere krav til kohorter ved innreisekarantene for militært personell 
som har oppholdt seg i Storbritannia enn for personell fra andre land. Vi ber også om en vurdering av 
om etatene ser grunn til å endre eller presisere sine tidligere vurderinger i svar på oppdrag 274 i lys av 
utviklingen i smittesituasjonen. 

Frist: Torsdag 7. januar 2021 

Kontaktperson i HOD: Tjaarke Hopen, tel: 48 00 32 20 

 

Sammendrag: 
 Helsedirektoratet viser til tidligere besvarelser på oppgave 274.  
 Helsedirektoratet støtter at det kan være forsvarlig med kohortisolering med inntil 5 personer 

per kohort for soldater fra Storbritannia forutsatt kompenserende tiltak slik det er beskrevet fra 
Forsvaret og minimal kontakt med lokalsamfunnet. 

 Helsedirektoratet mener videre at begrensningen for kohortkarantene for militære avdelinger 
fra andre land også bør være på 5 personer. Dersom Forsvaret har behov for større 
karantenegrupper må Forsvaret ta ansvar for at det etableres kompenserende og 
risikoreduserende tiltak som sikrer smittevernfaglige forsvarlige forhold. Karantenegrupper bør 
være så små som mulig 

Folkehelseinstituttets vurdering oppsummert. (se også deres vedlagte  fullstendige 
besvarelse ) 

Siden oppdrag 274 ble besvart, er betydningen av å forsinke importen av nye virusstammer blitt enda 
tydeligere.  Blant annet antar danske helsemyndigheter at den nye varianten, pga økt smittsomhet,  vil 
dominere i Danmark fra midten av februar.  Siden intensivert testing av reisende fra Storbritannia til 
Norge  ble innført i desember, er det oppdaget 23 tilfeller av den nye varianten i Norge, og i tillegg ett 
tilfelle av ny variant som først ble oppdaget i Sør-Afrika. 

FHIs vurdering er derfor den samme som i 274: Militært personell som har vært i Storbritannia siste to 
uker, bør ikke kunne unntas etter § 6 i). Disse bør, som alle andre som har vært i Storbritannia siste 2 
uker, testes og være i karantene i 10 dager på et karantenested som er egnet i henhold til 
beskrivelsen i “Rundskriv om karantenehotell”.  For de som ikke har fast bopel i Norge stilles det her 
krav om enerom med TV og internett, eget kjøkken og bad. Hvis slikt sted ikke foreligger, må 
karantenehotell benyttes.   

For øvrige grupper av militært personell med karanteneplikt, svarte FHI at man kunne støtte 
gjennomføring av karantene i grupper på opptil 5 personer, gitt visse forutsetninger. Dette mener vi 
fortsatt.  

Å bo sammen i en gruppe på 40 kan imidlertid ikke, etter FHIs vurdering,  med rette omtales som 
“karantene”.   



  7.1.2021 

Helsedirektoratets vurdering 
Helsedirektoratet viser til tidligere besvarelser på oppgave 274.  

Helsedirektoratet er enig med Folkehelseinstituttet i at man på grunn av den raske spredningen av nye 
mutasjoner bør forsøke å forsinke spredningen mest mulig. Det er derfor viktig med fokus på alle som 
kommer fra Storbritannia. Etter covid forskriften er det ikke unntak fra karantenebestemmelsene for 
personell som har oppholdt seg i Storbritannia de siste 14 dagene. De skal ifølge forskriften i 
karantene på egnet karantenested og testes både ved ankomst og etter 7 dager. Kohortisolering i 
grupper på 5 for disse krever således forskriftsendring. 

Man ser også at det er mye importsmitte fra andre land. I dag er det påvist smitte blant amerikanske 
soldater ved ankomst til Norge. Vi ser at nye mutasjoner spres raskt også i andre land enn 
Storbritannia, og anbefaler at man ved kohortisolering av personell fra andre land tar hensyn til dette 
og holder antallet som isoleres i samme kohort på samme nivå, det vil si ned mot 5 i hver kohort. 

  

 



   

 

Folkehelseinstituttet 
E-post: utbrudd@fhi.no 
Tlf.: 21 07 70 00 

Oppdrag 285 om karantene for militært personell  

Vi viser til etatenes svar på oppdrag 274. 

 
Vi ber Helsedirektoratet, i samråd med Folkehelseinstituttet, om en oppdatert vurdering av om det 
fremdeles er grunnlag for å stille strengere krav til kohorter ved innreisekarantene for militært 
personell som har oppholdt seg i Storbritannia enn for personell fra andre land. Vi ber også om en 
vurdering av om etatene ser grunn til å endre eller presisere sine tidligere vurderinger i svar på 
oppdrag 274 i lys av utviklingen i smittesituasjonen. 

 
Frist: Torsdag 7. januar 2021". 

 
Kontaktperson HOD Vegard Pettersen 
 

Folkehelseinstituttets vurdering:  

Siden oppdrag 274 ble besvart, er betydningen av å forsinke importen av nye virusstammer blitt enda 

tydeligere.  Blant annet antar danske helsemyndigheter at den nye varianten, pga økt smittsomhet,  

vil dominere i Danmark fra midten av februar.  Siden intensivert testing av reisende fra Storbritannia 

til Norge  ble innført i desember, er det oppdaget 23 tilfeller av den nye varianten i Norge, og i tillegg 

ett tilfelle av ny variant som først ble oppdaget i Sør-Afrika. 

FHIs vurdering er derfor den samme som i 274: Militært personell som har vært i Storbritannia siste 

to uker, bør ikke kunne unntas etter § 6 i). Disse bør, som alle andre som har vært i Storbritannia 

siste 2 uker, testes og være i karantene i 10 dager på et karantenested som er egnet i henhold til 

beskrivelsen i “Rundskriv om karantenehotell”.  For de som ikke har fast bopel i Norge stilles det her 

krav om enerom med TV og internett, eget kjøkken og bad. Hvis slikt sted ikke foreligger, må 

karantenehotell benyttes.   

For øvrige grupper av militært personell med karanteneplikt, svarte FHI at man kunne støtte 

gjennomføring av karantene i grupper på opptil 5 personer, gitt visse forutsetninger. Dette mener vi 

fortsatt.  

Å bo sammen i en gruppe på 40 kan imidlertid ikke, etter FHIs vurdering,  med rette omtales som 

“karantene”.   

 

Bakgrunn:  

Det vises til FHIs vurdering av oppdrag 274, som ble oppsummert slik: 

Det bør foreløpig ikke gis unntak fra §6i) for innreisende fra Storbritannia. 
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§ 6i)  bør også strammes inn for innreisende fra andre land.  Det er smittevernmessig uakseptabelt å 

gjennomføre karantene i grupper på 40. Karantene skal gjennomføres slik at man holder avstand til 

andre voksne, men det kan åpnes for å dele fasiliteter som kjøkken og bad med opptil 4 andre. De 

andre 4 vil komme i karantene dersom én tester positivt.  Gruppen på 5 må være helt atskilt fra 

andre.    

(Det bemerkes at FHIs vurdering ble litt feil gjengitt i Helsedirektoratets oppsummering hvor de skrev 

at Folkehelseinstituttet støtter en begrensning på inntil fem personer i kohortkarantene for 

avdelinger som har oppholdt seg i Storbritannia/ britiske avdelinger.) 

 

Det vises også til FHIs rapport fra 27.12 2020 «Nye varianter av SARS-CoV-2: 
kunnskap, risiko og respons»  hvor viktigheten av å bremse import av de nye 
virusvariantene vektlegges:   

https://www.fhi.no/contentassets/c9e459cd7cc24991810a0d28d7803bd0/vedlegg/nye-varianter-av-sars-cov-
2-kunnskap-risiko-og-respons-rapport-27.12.2020.pdf 

 

Det vises også til nyhetssak av 4. januar hvor det informeres om at det til nå er 
oppdaget 23 tilfeller av den britiske og ett tilfelle av den Sør-Afrikanske varianten : 
https://www.fhi.no/nyheter/2020/ny-variant-av-viruset-fra-sor-afrika-pavist-hos-reisende-til-norge/    

Merknad 

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

HOD.  
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