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Svar på covid-19 oppdrag fra 441B – Tilleggsoppdrag om Storbritannia 

OPPSUMMERING  

Helsedirektoratet og FHI anbefaler at tilreisende som i løpet av de siste 10 døgn har oppholdt 
seg i Storbritannia kan behandles som om de var ankommet fra et EØS-land. 
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Svar på covid-19 oppdrag fra 441B – 

Tilleggsoppdrag om Storbritannia 

 

Oppsummering  
Helsedirektoratet og FHI anbefaler at tilreisende som i løpet av de siste 10 døgn har oppholdt seg i Storbritannia kan 

behandles som om de var ankommet fra et EØS-land. 

 

Oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet 
Vi takker for leveranse på oppdrag 441 B og ber med dette om en tilleggsvurdering.  

Med utgangspunkt i etatenes vurdering og forslag i 441 B, ber vi om en smittevernfaglig vurdering av 

hvordan tilreisende som i løpet av de de siste 10 døgn har oppholdt seg Storbritannia kan behandles som om 

de var ankommende fra et EØS-land.  

Mottatt tirsdag 4. mai kl. 21.20, frist onsdag 5. mai kl. 09:00. 

Bakgrunn 
Helsedirektoratet og FHI har i oppdrag 441B levert tidligere i kveld anbefalt å utvide bruken av karantenehotell til å 

gjelde alle reisende fra land utenfor EØS/Schengen med få unntak. Begrunnelsen for denne anbefalingen er å 

redusere muligheten for importsmitte med nye virusvarianter, spesielt VOC og VOI.  

FHI vurderer ukentlig smittesituasjonen i EØS/Schengen landene, og utarbeider kart med røde og gule områder som 

angir karanteneplikt ved innreise for disse områdene.  Disse ligger her.  
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Det er også nært smittevernfaglig samarbeide med landene i EØS/Schengen, gjennom ECDC og ulike nettverk. Her 

utveksles blant annet informasjon om hvilke virusvarianter som oppdages ved gensekvensering, (selv om alle 

landene ikke sekvenserer i samme omfang). 

Det er karanteneplikt for land som ligger utenfor EØS/ Schengen, uavhengig av smittesituasjonen der.   

For å redusere import av nye virusvarianter, har FHI og Hdir anbefalt å utvide bruken av karantenehotell for alle land 

utenfor EØS/Schengen der FHI ikke har overvåkningsmulighet. 

HOD ber om en smittevernfaglig vurdering av hvordan tilreisende som i løpet av de de siste 10 døgn har oppholdt 

seg Storbritannia kan behandles som om de var ankommende fra et EØS-land.  

Andre relevante oppdrag 
Oppdrag 441 og 441B   

 

FHI og Helsedirektoratets samlede anbefaling 

Selv om FHI ikke gjennomfører ukentlige vurderinger av situasjonen i Storbritannia, er dette likevel et land vi vet mye 

om smittesituasjonen i. Storbritannia har god oversikt over sin smittesituasjon inkludert overvåkning av nye 

virusmutasjoner. I oppdrag 441 del B viser vi til Public Health England: Investigation of novel SARS-CoV-2 variant - 

Variant of Concern 202012/01 (publishing.service.gov.uk) der Storbritannia forløpende publiserer sine funn av virus 

og nye mutasjoner.  

Ut fra en ren smittevernfaglig vurdering, ser FHI derfor ingen grunn til å ha andre innreiserestriksjoner for 

Storbritannia enn for land i EØS/Schengen. Smittesituasjonen er oversiktlig og mulig å følge med på for FHI.  

I tillegg har Storbritannia en nærhet til Norge som tilsvarer den for land i EØS/Schengen. Innreise fra Storbritannia 

skjer stort sett ved direkte flygninger, uten mellomlanding i land med mye smitte eller en uoversiktlig 

smittesituasjon.  

Helsedirektoratet støtter FHI sin vurdering. 

FHI og Helsedirektoratets samlede anbefaling er derfor at tilreisende som i løpet av de siste 10 døgn har oppholdt 

seg i Storbritannia, kan behandles som om de var ankommet fra et EØS-land.  

 

 

 

 


