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dersom det er tatt PCR-test på døgn 3 og antigen hurtigtest på døgn 8 om bord i fartøyet
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23.03.2021 

Svar på covid-19-oppdrag fra HOD 401 – Unntak 

fra krav om test på dag 7 for mannskap 

Oppsummering 
 Helsedirektoratet mener det kan gjøres unntak fra krav om PCR-test på døgn 7 for mannskap dersom det er

tatt PCR-test på døgn 3 og antigen hurtigtest på døgn 8 om bord i fartøyet

 Der det ikke er mulig med hverken PCR døgn 7 eller hurtigtest døgn 8 må mannskapet forbli i

fritidskarantene i 10 døgn, men i alle tilfelle ha negativ PCR på døgn 3 før oppstart av arbeide i norsk farvann

1. Oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet

Oppdrag 401 til Helsedirektoratet - unntak fra krav om test på dag 7 for mannskap 

Vi ber om at Helsedirektoratet. i samråd med FHI, vurderer behovet for å endre covid-19-forskriften, som følge av at 
forskriften § 4c andre ledd stiller krav til testing på døgn sju også av sjøfolk som mønstrer på skip etter forskriften § 
6h. 

Bakgrunn 

I de tilfellene hvor de ansatte om bord gjennomfører karantenen om bord, vil det normalt ikke være mulighet for å 
teste seg sju dager etter ankomst, jf. § 4c andre ledd. De ansatte vil da kunne være til sjøs og langt fra test-
stasjonene. 

Etter § 6h skal sjøfolk som ikke har opphold på karantenehotell være i full karantene inntil de har testet seg: 

• i løpet av det første døgnet etter ankomst til Norge

• tidligst tre døgn etter ankomst til Norge

Deretter kan de være i fritidskarantene. De kan imidlertid velge ikke å teste seg og utholde karantenetiden fullt ut i 10 
dager. 

Kravet om test på døgn tre for å kunne arbeide gjelder likevel ikke "for arbeidstaker på vei til fartøy som skal forlate 
norsk havn innen tre døgn etter arbeidstakerens ankomst til Norge, og som ikke skal anløpe norsk havn innen 10 
døgn etter avreise". 

Kravet om testing etter § 4c gir en ubetinget plikt til å teste seg teste seg døgn sju med PCR-test etter ankomst for 
personer som ikke er på karantenehotell. Det er ikke gjort unntak fra denne plikten for sjøfolk som mønstrer på båt 
eller som utholder karantenen på båt. Dersom kravet opprettholdes, vil det innebære at sjøfolk ikke kan mønstre på 
båt som forlater norsk havn før dag 7 etter ankomst til landet. 

Det er derfor nødvendig å vurdere om det bør gjøres unntak fra plikten til å teste seg dag 7 eller om kravet bør 
opprettholdes. 

Det bør blant annet vurderes unntak fra testkravet for arbeidstaker på vei til fartøy som skal forlate norsk havn innen 
sju døgn etter arbeidstakerens ankomst til Norge, og som ikke skal anløpe norsk havn innen for eksempel 6 døgn 
etter avreise, jf. § 6h. 

Frist: 23. mars kl 14. 
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Kontaktperson: Ragnhild Holst tlf 99229386 

2. Bakgrunn og forståelse av oppdraget
Covid-19-forskriften § 4c andre ledd stiller krav til testing på døgn 7 også av sjøfolk som mønstrer på skip etter 

forskriften § 6h. 

Vi forstår oppdraget som at det bes om en vurdering av om det bør gjøres unntak fra plikten til å teste seg på døgn 7 

for gruppen sjøfolk som benytter seg av unntaket etter § 6h.  

Andre relevante oppdrag 
Oppdrag 351, 211, 149 og 175. 

3. Rettslig utgangspunkt

Reglene om testing og innreisekarantene for personer som skal tiltre arbeid på fartøy i norsk havn 

Om krav om negativ test før ankomst til Norge etter § 4a 
Personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt, skal ved innreise fremvise en attest som viser 

negativ test. Testen skal være tatt i løpet av de siste 24 timene før ankomst til Norge jf. § 4a første ledd. 

Det er flere unntak fra testkravet i bestemmelsens andre ledd bokstav a–r. Blant annet er det unntak for norske 

statsborgere og sjømenn som nevnt i forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 

3 bokstav j. Forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 3 bokstav j lyder: "sjømenn, 

på vei til eller fra aktiv tjeneste, med ID-kort nevnt i utlendingsforskriften § 2-8 eller filippinsk «Seafarer's 

Identification and Record Book» eller filippinsk nasjonalitetspass nevnt i utlendingsforskriften § 3-1 bokstav j". 

Om krav om testing for de som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt etter § 4d 
Personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt i løpet av de siste 10 døgn før ankomst til Norge, skal 

teste seg ved grenseovergangsstedet i Norge jf. § 4d. Unntakene fra testkravet følger av § 4d tredje ledd bokstav a–j.  

Bestemmelsen har ingen egne unntak for personer som skal tiltre arbeid på fartøy i norsk havn. 

Om unntaket fra innreisekarantene i arbeidstiden etter § 6 h 
Hovedregelen er at personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt skal i innreisekarantene i 10 

døgn jf. § 4 bokstav a.  

Personer som ankommer for å tiltre arbeid på fartøy i norsk havn får unntak fra innreisekarantene i arbeidstiden når 

de har testet negativt på test tatt i løpet av det første døgnet etter ankomst til Norge, og har testet negativt med 

testmetode PCR på test tatt tidligst tre døgn etter ankomst til Norge. Det vil si at personen kan begynne å arbeide 

når hun eller han har testet negativt på disse to testene. Vedkommende har fremdeles karantene på fritiden. 

Karanteneunntaket gjelder ikke for kystcruise, skip i passasjertrafikk eller fartøy i opplag. Dette følger av § 6 h. 

Arbeidstaker på vei til fartøy som skal forlate norsk havn innen tre døgn etter arbeidstakerens ankomst til Norge, og 

som ikke skal anløpe norsk havn innen 10 døgn etter avreise, er unntatt fra testkravet på døgn tre jf. § 6 h fjerde 

ledd. Denne gruppen kan dermed begynne å arbeide etter å ha testet negativt på testen tatt i løpet av det første 

døgnet etter ankomst til Norge.  

Helsedirektoratet har tidligere lagt til grunn den forståelse at karanteneunntaket i § 6 h har sin bakgrunn i IMO-

regelverk. 

I oppdrag 351 skrev Helsedirektoratet følgende om å stramme inn § 6 h: 
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"Sjømenn er unntatt fra innreiserestriksjoner etter forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger § 3 j) med 
bakgrunn i særlige forhold (int.). Sjømenn som angitt i innreiseforskriften, er også unntatt fra testkravet i covid-19 
forskriften § 4 a) litra o) med bakgrunn at dette vil være vanskelig for sjøfolk som kommer sjøveien. 

Covid-19 forskriften § 6h hadde sin bakgrunn i ønsket om å begrense transitt av sjømenn som kom fra et område med 
høyt smittetrykk. 

Helsedirektoratet vurderte også i oppdrag 149 om russiske sjøfolk i transitt over Storskog at det kunne være 
vanskelig å feste tilstrekkelig lit til dokumentasjon på negativ test gjennomført før ankomst til Norge og anbefalte 
ikke dette som et kompenserende tiltak. I oppdrag 175 om kompenserende tiltak for utenlandske sjøfolk i transitt 
over grensen ble disse rådene utdypet og gjort ytterligere generiske; det ble lagt ned mye arbeid i rutiner og 
informasjonsmateriell fra norske helsemyndigheters forventninger til rederiers representanter og skipsagenter som 
organiserer utenlandske sjøfolk som er i transitt over grensen. Covid-19 forskriften § 6h ble endret på bakgrunn av 
anbefaling i oppdrag 310 til at testen tatt tre døgn etter ankomst skal være PCR-test, og særreguleringen av personer 
som hadde oppholdt seg i Storbritannia og Sør-Afrika i siste ledd ble fjernet. 

Helsedirektoratet legger til grunn at bestemmelsen har sin bakgrunn i IMO regelverk og går ikke inn på forslag om 
begrensninger i innreise av smittevernhensyn generelt. 

Med bakgrunn i historikken til bestemmelsen og de kompenserende tiltak som tidligere er iverksatt: 
Helsedirektoratet vurderer at det er andre praktiske hensyn med tanke på varetransport i skipsfarten mv. 
(mannskapsbytter, transitt) og forpliktelser internasjonalt som kompliserer dette og at å fjerne eller stramme inn 
eksisterende unntak vil måtte vurderes opp mot disse forholdene." 

Om unntak fra karantenehotell for personer som skal tiltre arbeid på fartøy i norsk havn jf. § 5 andre ledd 
Hovedregelen er at personer i innreisekarantene skal oppholde seg på karantenehotell på første ankomststed i riket i 

karantenetiden. Plikten til å oppholde seg på karantenehotell gjelder ikke for personer som testet seg på grensen da 

de ankom Norge etter § 4d eller er unntatt slik test, og oppfyller et av unntakene i § 5 andre ledd bokstav a–g. 

Blant annet er det etter § 5 andre ledd bokstav g unntak for personer som kan dokumentere at de er unntatt etter § 

6 h andre ledd. § 6 h andre ledd lyder: "Arbeidstakeren skal deretter være i innreisekarantene på fritiden. Karantene 

om bord på fartøyet kan kun gjennomføres på enelugar". Unntaket er omtalt slik i rundskrivet om karantenehotell:  

"Personer som ankommer Norge for å tiltre arbeid på fartøy i norsk havn, er unntatt karanteneplikt i 

arbeidstiden etter to negative tester for SARS-CoV-2 tatt etter ankomst til Norge, jf. § 6h annet ledd. Denne 

gruppen er unntatt plikt til opphold på karantenehotell i fritiden dersom de kan gjennomføre karantenen på 

enelugar om bord på fartøyet." 

Personer i innreisekarantene som skal tiltre arbeid på fartøy i norsk havn og ikke er omfattet av unntaket fra 
karantenehotell i § 5 andre ledd bokstav g, kan eventuelt være omfattet av andre unntak fra karantenehotell i § 5 
andre ledd. De som ikke er omfattet av noen av unntakene, må være på karantenehotell på første ankomststed i 
riket i karantenetiden. 

Om kravet om PCR-test på døgn 7 for personer som ikke oppholder seg på karantenehotell jf. § 4 c andre 

ledd 
Personer i innreisekarantene som ikke oppholder seg på karantenehotell jf. § 5 andre ledd, skal teste seg med PCR-

test på døgn sju etter ankomst. Dette følger av § 4 c andre ledd. Innreisekarantenen forkortes når personen 

dokumenterer negativt testresultat. 
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Testen på døgn sju er obligatorisk og bestemmelsen har ingen unntak. Det innebærer at personer som ankommer 

Norge for å tiltre arbeid på fartøy i norsk havn etter § 6 h og som ikke oppholder seg på karantenehotell etter § 5 

andre ledd, må teste seg med PCR-test på døgn 7. 

Om øvrige krav til personer i innreisekarantene som skal tiltre arbeid på fartøy i norsk havn 
Personer som ankommer Norge fra et område som medfører karanteneplikt har registreringsplikt etter § 5b. 

Bestemmelsen har ingen egne unntak for personer som skal tiltre arbeid på fartøy i norsk havn. 

Videre gjelder reglene om krav til de som er innreisekarantene etter § 5. Blant annet skal personer i 

innreisekarantene kontakte helse- og omsorgstjenesten for å testes hvis de får akutt luftveisinfeksjon, med feber, 

hoste eller tung pust i karantenetiden jf. siste ledd. Selv om testen er negativ, skal de fortsatt være i karantene 

resten av karantenetiden. 

Ifølge § 6 skal personer som er unntatt fra innreisekarantene etter § 6 h så langt som mulig unngå nærkontakt med 

andre som de ikke bor sammen med. Karanteneunntaket opphører dersom personen utvikler akutt luftveisinfeksjon 

med feber, hoste eller tung pust eller vurderes av lege som mistenkt smittet.  

4. Faglig underlag fra Folkehelseinstituttet
Vi viser til FHIs vurdering som er vedlagt i sin helhet. 

FHIs oppsummering: 

Oppsummering 

Fritak fra arbeidskarantene v PCR 3 døgn etter ankomst: 

-FHI anbefaler PCR-test døgn 3 etter ankomst før oppstart av arbeid for de som unntas innreisekarantene etter §6h.

Dette vil fange opp de fleste av de smittede. De som forlater havn tidligere enn døgn 3 er per i dag unntatt fra dette

testkravet.  Smittevernmessig mener FHI at § 6 h fjerde ledd bør fjernes, slik at alle som omfattes av § 6 h må

avvente negativ PCR-test tatt etter 3 døgn før oppstart av arbeide.

Krav om PCR etter 7 døgn: 

-For mannskap på skip kan krav om PCR test døgn 7 erstattes av hurtigtest tatt etter på døgn 8 på fartøyet.

-Dersom PCR test døgn 3 er tatt, og det ikke er mulig å få tatt test om bord, kan test døgn 7/8 erstattes med 10 dager

fritidskarantene.

-Dersom verken PCR døgn 3 eller hurtigtest døgn 8 kan gjennomføres, bør unntak fra test på døgn 7 ikke gis

5. Helsedirektoratets vurdering
Vi støtter FHIs smittevernfaglige vurdering av at negativ PCR test på døgn 3 bør være hovedregelen for sjøfolk som 

ankommer Norge for å tiltre arbeid på fartøy i norsk havn før oppstart av arbeid på fartøyet.  

Denne gruppen utgjør ikke en mindre risiko enn andre arbeidsinnvandrere. Derfor bør mannskapet som et 

utgangspunkt også testes på døgn 7 med PCR eller alternativt på døgn 8 med antigen hurtigtest om bord på fartøyet. 

Dersom det skal gis unntak fra test på døgn 7/8 må de forbli i fritidskarantene i 10 døgn, og i alle fall må de ha 

negativ PCR tatt på døgn 3 før arbeid i norsk farvann. Frem til døgn 10 skal mannskapet som i dag ha fritidskarantene 

med enelugar (jf dagens § 6h andre ledd).  

En mulighet for hurtigtest på døgn 8 på fartøyet vil da ivareta krav til test på døgn 7 i de tilfeller hvor fartøyet skal 
forlate norsk havn innen sju døgn etter arbeidstakerens ankomst til Norge. Om dette skriver FHI: 
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"Dersom PCR-testing døgn 7 ikke er mulig, kan antigen hurtigtest på døgn 8 (på grunn av lavere sensitivitet ved lave 

virusmengder) være et alternativ dersom det er praktisk gjennomførbart på fartøyet. Da kan man fange opp 

asymptomatiske (eller lav-/presymptomatiske) og iverksette tiltak som isolering og karantenesetting av 

nærkontakter." 

Særlig om § 6h fjerde ledd 
Arbeidstaker på vei til fartøy som skal forlate norsk havn innen tre døgn etter arbeidstakerens ankomst til Norge, og 

som ikke skal anløpe norsk havn innen 10 døgn etter avreise, er unntatt fra testkravet på døgn tre jf. § 6 h fjerde 

ledd. Folkehelseinstituttet anbefaler å fjerne dette unntaket. Vi kan se at fjerde ledd er uheldig formulert dersom det 

er slik at den ikke forstås som å være en transittbestemmelse, dvs. de som ankommer landet for å mønstre på og i 

løpet av kort tid seiler ut av Norge/norsk farvann og ikke returnerer. For å tydeliggjøre dette kan ordet "transitt" 

vurderes inkludert i fjerde ledd. Vi mener, som FHI, at PCR på døgn 3 bør være hovedkravet for unntak fra 

arbeidskarantene for alle sjøfolk som skal oppholde seg i norsk farvann, og ikke er i transitt.  

Det kan imidlertid være andre hensyn som går utover Helsedirektoratets kompetanseområde som må vektes i 

vurderingen av fjerde ledd, og vi legger til grunn at departementet gjør en slik helhetsvurdering. Vi viser for øvrig til 

besvarelsen i oppdrag 211 der det også ble pekt på "problemstillingen når det gjelder jurisdiksjon på utenlandske 

skip. Det er ikke gitt at vi kan gi regler som regulerer forholdene på utenlandske skip. Som det fremgår i 

avgrensningskapittelet har verken Helsedirektoratet eller Folkehelseinstituttet tilstrekkelig kompetanse på dette 

området. Vi anbefaler derfor at departementet går i dialog med for eksempel Sjøfartsdirektoratet." 

Konklusjon 
Helsedirektoratet mener det kan gjøres unntak fra krav om PCR-test på døgn 7 for mannskap dersom det er tatt PCR-

test på døgn 3 og antigen hurtigtest på døgn 8 om bord i fartøyet  

Der det ikke er mulig med hverken PCR døgn 7 eller hurtigtest døgn 8 må mannskapet forbli i fritidskarantene i 10 

døgn, men i alle tilfelle ha negativ PCR på døgn 3 før oppstart av arbeide i norsk farvann 

Vedlegg 
Folkehelseinstituttets vurdering. 



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

Oppdrag 401 - unntak fra krav om test på dag 7 for mannskap 

Vi ber om at Helsedirektoratet. i samråd med FHI, vurderer behovet for å endre covid-19-forskriften, 
som følge av at forskriften § 4c andre ledd stiller krav til testing på døgn sju også av sjøfolk som 
mønstrer på skip etter forskriften § 6h. 

Bakgrunn 

I de tilfellene hvor de ansatte om bord gjennomfører karantenen om bord, vil det normalt ikke være 
mulighet for å teste seg sju dager etter ankomst, jf. § 4c andre ledd. De ansatte vil da kunne være til 
sjøs og langt fra test-stasjonene. 

Etter § 6h skal sjøfolk som ikke har opphold på karantenehotell være i full karantene inntil de har 
testet seg: 

• i løpet av det første døgnet etter ankomst til Norge

• tidligst tre døgn etter ankomst til Norge

Deretter kan de være i fritidskarantene. De kan imidlertid velge ikke å teste seg og utholde 
karantenetiden fullt ut i 10 dager. 

 Kravet om test på døgn tre for å kunne arbeide gjelder likevel ikke "for arbeidstaker på vei til fartøy 
som skal forlate norsk havn innen tre døgn etter arbeidstakerens ankomst til Norge, og som ikke skal 
anløpe norsk havn innen 10 døgn etter avreise". 

Kravet om testing etter § 4c gir en ubetinget plikt til å teste seg teste seg døgn sju med PCR-test etter 
ankomst for personer som ikke er på karantenehotell. Det er ikke gjort unntak fra denne plikten for 
sjøfolk som mønstrer på båt eller som utholder karantenen på båt. Dersom kravet opprettholdes, vil 
det innebære at sjøfolk ikke kan mønstre på båt som forlater norsk havn før dag 7 etter ankomst til 
landet. 

Det er derfor nødvendig å vurdere om det bør gjøres unntak fra plikten til å teste seg dag 7 eller om 
kravet bør opprettholdes. 

Det bør blant annet vurderes unntak fra testkravet for arbeidstaker på vei til fartøy som skal forlate 
norsk havn innen sju døgn etter arbeidstakerens ankomst til Norge, og som ikke skal anløpe norsk 
havn innen for eksempel 6 døgn etter avreise, jf. § 6h. 

Frist: 23. mars kl 14. 

Kontaktperson: Ragnhild Holst tlf 99229386 

COVID-19 

Oppdrag fra HOD nr. 401 
23. Mars 2021
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Folkehelseinstituttets vurdering 

Oppsummering 
Fritak fra arbeidskarantene v PCR 3 døgn etter ankomst: 

-FHI anbefaler PCR-test døgn 3 etter ankomst før oppstart av arbeid for de som unntas

innreisekarantene etter §6h. Dette vil fange opp de fleste av de smittede. De som forlater havn

tidligere enn døgn 3 er per i dag unntatt fra dette testkravet.  Smittevernmessig mener FHI at § 6 h

fjerde ledd bør fjernes, slik at alle som omfattes av § 6 h må avvente negativ PCR-test tatt etter 3

døgn før oppstart av arbeide.

Krav om PCR etter 7 døgn: 

-For mannskap på skip kan krav om PCR test døgn 7 erstattes av hurtigtest tatt etter på døgn 8 på

fartøyet.

-Dersom PCR test døgn 3 er tatt, og det ikke er mulig å få tatt test om bord, kan test døgn 7/8

erstattes med 10 dager fritidskarantene.

-Dersom verken PCR døgn 3 eller hurtigtest døgn 8 kan gjennomføres, bør unntak fra test på døgn 7

ikke gis

Vurdering 

Innreisekarantene og krav om testing før og etter innreise til Norge er tiltak som reduserer risikoen 

for importsmitte og videre spredning etter importsmitte. For arbeidstakere som unntas 

innreisekarantene i arbeidstiden er hovedregelen krav om negativ test tatt 3 døgn etter ankomst før 

oppstart av arbeid. I tillegg er det krav om PCR-test døgn 7 for personer i innreisekarantene som ikke 

oppholder seg på karantenehotell. 

Denne gruppen personer har ikke krav om test tatt 24 timer før ankomst, men skal testes innen et 

døgn etter innreise. Dersom fartøyet forlater havn før det har gått 3 døgn er de også unntatt test på 

døgn 3.  

Vi viser til oppdrag 351 der FHI har skrevet: Dette er eneste gruppe arbeidsinnreisende som fortsatt 
har unntak uten at de er pendlere, langtransport eller samfunnskritisk personell. Smittevernmessig 
utgjør ikke personer i denne gruppen en mindre risiko enn andre arbeidsinnvandrere, og utbrudd på 
fartøy har forekommet. Spredning kan vanskelig unngås hvis en person er smittet, men vil være 
avgrenset til fartøyet. FHI mener at krav om negativ test etter 3 døgn bør gjelde alle som får unntak 
før arbeid kan startes.  

Beregnede generasjonstider, samt data fra grensetesting på Island og oljerigger i USA tyder på at ca. 
45-55 % av personer smittet med SARS-Cov-2 før innreise vil teste positivt på dag 0 etter innreise, 60 
-70 % vil teste positivt 1 døgn senere, og 80-90 % vil teste positivt 3 døgn etter innreise. Etter 7 døgn
vil over 99% teste positivt. PCR-test på døgn 7 er primært for å fange opp asymptomatiske, slik at
man kan karantenesette husstandsmedlemmer og hindre videre spredning fra disse, samt mulighet
til overvåking av virusvarianter (jf. oppdrag 361). Risiko for spredning på fartøyet dersom en smittet
er om bord er uansett til stede siden de er unntatt karantene i arbeidstiden, og mange på fartøy
jobber tett sammen med andre. Fritidskarantenen skal gjennomføres på enelugar og gitt god
etterlevelse, er det ikke på fritiden at risikoen for videre smitte er størst ombord i fartøyet, men i
arbeidstiden.
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Dersom PCR-testing døgn 7 ikke er mulig, kan antigen hurtigtest på døgn 8 (på grunn av lavere 

sensitivitet ved lave virusmengder) være et alternativ dersom det er praktisk gjennomførbart på 

fartøyet. Da kan man fange opp asymptomatiske (eller lav-/presymptomatiske) og iverksette tiltak 

som isolering og karantenesetting av nærkontakter.  

Vurdering av sosiale konsekvenser

Mannskapet på en båt er ofte sammensatt av folk med en rekke ulike bakgrunner og språk.  Det er 
derfor viktig at informasjonen som gis og kravene som stilles (til testing) er likt tilgjengelig/gratis for 
alle uavhengig av språk, utdannelsesnivå og økonomisk evne. 

Merknad 

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

HOD.  




