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Covid-19 - Svar på oppdrag nr. 451 fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) - begrepene 
beskyttet og fullvaksinert i covid-19-forskriften 

Svar på oppdraget er vedlagt. 
 
Oppsummering 

- Begrepene "fullvaksinert mot SARS-CoV-2" og "beskyttet mot SARS-CoV-2" foreslås 
definert og benyttet i forskriften. 

- "Vaksine" foreslås definert som EMA-godkjent vaksine. 
- For å klargjøre forholdet mellom §§ 6e tredje ledd og 6k første ledd, foreslås presisert at 

førstnevnte gjelder innreisekarantene. 
- Bruken av begrepene fører til mindre materielle endringer av harmoniseringshensyn. 
- I tillegg foreslås noen mindre forenklinger og endringer av pedagogiske hensyn. 

 
Svaret er utarbeidet på grunnlag av faglig underlag fra FHI (vedlagt). 
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Svar på covid-19 oppdrag 451 fra HOD om 

begrepene beskyttet og fullvaksinert i covid-19-

forskriften 

 

Oppsummering 
- Begrepene "fullvaksinert mot SARS-CoV-2" og "beskyttet mot SARS-CoV-2" foreslås definert og benyttet i 

forskriften. 

- "Vaksine" foreslås definert som EMA-godkjent vaksine. 

- For å klargjøre forholdet mellom §§ 6e tredje ledd og 6k første ledd, foreslås presisert at førstnevnte gjelder 

innreisekarantene. 

- Bruken av begrepene fører til mindre materielle endringer av harmoniseringshensyn. 

- I tillegg foreslås noen mindre forenklinger og endringer av pedagogiske hensyn. 

 

Svaret på oppdraget er utarbeidet på grunnlag av faglige underlag fra – og i dialog med - Folkehelseinstituttet (FHI) 

Underlaget fra FHI finnes også som eget vedlegg. 

 

Oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet 
Vi viser til svar på oppdrag 442 del 2 hvor det blant annet fremgår at personer kan regnes som vaksinert i perioden 3-

15 uker etter første dose.  

Vi ber om at Hdir, i samråd FHI, vurderer hvordan begrepene «beskyttet» og «fullvaksinert» kan benyttes i covid-19-

forskriften og hvilke endringer som bør gjøres for at begrepene benyttes riktig og konsistent.  

Vi vurderer videre at det kan være hensiktsmessig å inkludere begrepene i definisjonslisten i forskriften § 3 og ber om 

utkast til forskriftstekst. 

Frist: onsdag 12. mai kl. 1200. 

Kontaktperson: Ragnhild Holst 

Vi ber Helsedirektoratet oppgi kontaktperson for oppdraget i direktoratet med svaret. 

Faglig underlag fra Folkehelseinstituttet  
Folkehelseinstituttets oppsummering: 

Det er behov for konsistent bruk av begrepene fullvaksinert og beskyttet i covid-19 forskriften. I forbindelse med 

utvikling av et koronasertifikat vil det også bli behov for et dikotomt skille mellom de som regnes som tilstrekkelig 

beskyttet og de som ikke gjør det.  

 Følgende definisjoner foreslås:  

 «Fullvaksinert»  
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1. De som har fått andre vaksinedose: fra 1 uke etterpå.    

2. De som har gjennomgått sykdom (påvist ved godkjent laboratoriemetode) og deretter, minst 3 uker etter 

prøvedato, har fått en dose vaksine: fra en uke etterpå  

3. De som har fått første dose vaksine og deretter, minst 3 uker etterpå ved godkjent laboratoriemetode har 

testet positivt på covid-19-infeksjon og er avisolert.  

 “Beskyttet”  

1. De som er “fullvaksinerte”  

2. De som har fått 1. vaksinedose: fra 3 til 15 uker etterpå.   

3. De som har gjennomgått infeksjon (påvist ved godkjent laboratoriemetode): Fra avisolering til  6 måneder 

etter den positive prøven. 

“Koronavaksine”  

Vaksiner mot covid-19 som er EMA- godkjente.  

Unntak for de som regnes som “beskyttet” etter §4, §6e og §6 k bør gis på tilnærmet lik måte. Konkrete forslag:  

• Unntak fra karantene for de med status “beskyttet” men ikke fullvaksinert, bør etter alle disse tre 

paragrafene forutsette én PCR- test tatt mellom dag 3 og 7. De som har status fullvaksinert kan unntas uten 

slik test.   

• Fritidskarantene har vist seg vanskelig å forstå og etterleve, vi foreslår at det tas bort i 6e og 6k at de bare 

har unntak i arbeidstiden – alle de andre “beskyttede” har unntak hele tiden. 

• Følgende setning i §6 k foreslås fjernet: Helsepersonell som er omfattet av unntaket kan ikke arbeide med 

spesielt sårbare pasientgrupper før det foreligger negativ PCR-test tatt 3. døgn etter siste eksponering" 

FHIs faglige underlag er vedlagt i sin helhet. 

Helsedirektoratets vurdering og anbefaling 
Helsedirektoratet støtter FHIs anbefalinger og begrunnelser, med følgende unntak knyttet til anbefalingene som 

faller utenfor oppdragsteksten: 

- Vi anbefaler ikke i dette oppdraget å utvide karantenefritak etter §§ 6e og 6k til også gjelde i fritiden. Begge 

bestemmelsene er knyttet til behovet for arbeidskraften, og § 6e er et unntak med strenge kriterier knyttet 

til arbeidets samfunnskritiske betydning. Etter § 6e er det også snakk om karantene etter innreise, hvor det 

er risiko for import av nye virusvarianter. Vi mener derfor dette bør undergis en bredere vurdering. 

- Vedr. utenlandsk helsepersonell i § 6e tredje ledd: Helsedirektoratet er enig med FHI i at det er noe uklart 

hva som ligger i dette. Spørsmålet er nylig forelagt for departementet (e-post av 5.5.2021).  

Det er foreslått forskriftsendringer nedenfor i tråd med dette. I tillegg har vi følgende merknader til de foreslåtte 

forskriftsendringene: 

- Bruk av begrepene beskyttet og fullvaksinert gjør at de fleste presiseringer av forutsetninger for immunitet 

kan slettes fra forskriftsteksten der begrepet benyttes, da disse nå følger av definisjonen av begrepene. For 

eksempel "…dersom det har gått minst tre uker etter første vaksinedose." i § 6k første ledd. 

- "Vaksine" foreslås definert som EMA-godkjent vaksine. 

- Det anses hensiktsmessig å bruke betegnelsen døgn framfor dag ved angivelse av tidsrom for testing. Det er 

foreslått endringer i tråd med dette nedenfor. 

- § 4 er foreslått forenklet ved at fem ledd er foreslått redusert til fire.  
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- Som følge av at "beskyttet" omfatter både vaksinasjon og gjennomgått covid-19, medfører bruken av 

begrepet mindre materielle endringer i §§ 4a andre ledd, 6e tredje ledd og 4k første ledd, ved at de to 

"beskyttet-alternativene" likestilles. Dette anses hensiktsmessig. 

- Da § 6k gir unntak fra smittekarantene og ventekarantene for beskyttet helsepersonell uten dokumentasjon 

fra norsk helse- og omsorgstjeneste, vurderer vi at det er hensiktsmessig å presisere at § 6e tredje ledd, som 

har strengere vilkår for (i praksis) samme  personellgruppe, gjelder innreisekarantene. 

- I § 4a andre ledd første punktum er det i dag et unntak fra krav om attest på negativ PCR-test for personer 

som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har 

gjennomgått covid-19. Dette er ikke stilt nærmere krav til dokumentasjonen. Kravet om dokumentasjon 

videreføres. 

- Det er foreslått endringer i overskriftene §§ 6e og 6k, samt § 6e første ledd, av bl.a. pedagogiske grunner 

(ikke materielle endringer). 

-  

Forslag til forskriftsendringer i §§ 3, 4, 4a, 6e og 6k 
 

§ 3. Definisjoner 

Med nærkontakt menes i denne forskriften kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer 

enn 15 minutter, direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter fra andre personer. Med nærkontakt 

menes ikke kontakt mellom pasient, pårørende eller andre og helsepersonell som bruker forsvarlig 

beskyttelsesutstyr. 

Med arbeidstid menes tiden en person er på arbeid eller på reise mellom arbeids- eller oppdragssted og bosted 

eller annet fast oppholdssted. 

Med fritid menes tid som ikke er arbeidstid etter andre ledd. 

Med vaksine menes vaksiner mot covid-19 som er EMA-godkjent. 

Fullvaksinert mot SARS-CoV-2 er: 

1. De som har fått 2. vaksinedose, med virkning fra 1 uke etter vaksinasjonen.  

2. De som ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2, og deretter har fått en dose 
vaksine minst 3 uker etter prøvedato, med virkning fra 1 uke etter vaksinasjonen.   

3. De som har fått 1. vaksinedose, og ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2 minst 
3 uker etter vaksinasjonen, og er avisolert.  

Beskyttet mot SARS-CoV-2 er: 

1. De som er fullvaksinert mot SARS-CoV-2. 

2. De som har fått 1. vaksinedose, med varighet fra 3 til 15 uker etter vaksinasjonen.   

3. De som ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2,  med varighet fra avisolering til 
6 måneder etter prøvedato. 

 

§ 4. Krav om karantene 

Følgende personer er underlagt karanteneplikt: 

a. Innreisekarantene: personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt som fastsatt i 

vedlegg A, skal i karantene i 10 døgn. Dette gjelder også ved mellomlanding i områder som fastsatt i 
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vedlegg A. Kommer personen via et område uten karanteneplikt forkortes karantenetiden med den tiden 

som personen har oppholdt seg i det karantenefrie området. Dersom landet eller området ikke lenger 

omfattes av karanteneplikt etter vedlegg A, oppheves karanteneplikten. 

b. Smittekarantene: personer som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS-

CoV-2 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomer på smitte, eller fra prøvetidspunktet 

dersom personen som testet positivt ikke utvikler symptomer. Karanteneplikten gjelder i 10 døgn etter 

nærkontakten. 

c. Ventekarantene: personer som deler bolig med et husstandsmedlem som er i smittekarantene etter 

bokstav b. Ventekarantene opphører når husstandsmedlemmet i smittekarantene har testet negativt for 

SARS-CoV-2 første gang, eller senest når dennes karantenetid er over. Ventekarantene opphører også 

dersom personen i ventekarantene tester negativt på PCR-test tatt tidligst tre døgn etter 

husstandsmedlemmets siste nærkontakt med en bekreftet smittet person. 

Karanteneplikt etter første ledd bokstav b gjelder ikke for 

a. personer som er fullvaksinert mot SARS-CoV-2 

b. personer som ved nærkontakten var beskyttet men ikke fullvaksinert mot SARS-CoV-2, dersom 

vedkommende testes med PCR-test mellom døgn 3 og 7 etter nærkontakten 

Karanteneplikt etter bokstav c gjelder ikke for personer som er vaksinert for beskyttet mot SARS-CoV-2, eller dersom 

husstandsmedlemmet i smittekarantene er vaksinert for beskyttet mot SARS-CoV-2. Personer regnes som vaksinert 3 

uker etter første dose er satt. Unntaket gjelder i 6 måneder etter at personen ble vaksinert. Det kreves 

dokumentasjon fra norsk helse- og omsorgstjeneste. 

For karantenefritak etter andre og tredje ledd kreves dokumentasjon fra norsk helse- og omsorgstjeneste. 

Karanteneplikt etter bokstav b gjelder ikke for personer som er fullvaksinert for SARS-CoV-2. Unntaket gjelder i 6 

måneder etter at personen ble vaksinert. Det kreves dokumentasjon fra norsk helse- og omsorgstjeneste. 

Personer som ved nærkontakten hadde vært vaksinert med kun én dose i mer enn 3 uker og mindre enn 12 uker, 

unntas karanteneplikt etter bokstav b dersom vedkommende testes mellom dag 3 og 7 etter nærkontakten. Det 

kreves dokumentasjon fra norsk helse- og omsorgstjeneste. 

 

§ 4a. Krav om gjennomført test for SARS-CoV-2 før ankomst til Norge 

Personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt som fastsatt i vedlegg A, skal ved innreise 

fremvise en attest som viser negativ test for SARS-CoV-2. Godkjent testmetode er PCR eller antigen hurtigtest. 

Testen skal være tatt i løpet av de siste 24 timene før ankomst til Norge. For personer som ankommer med fly, kan 

testen være tatt i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid på første del av flyreise. Flyreisen kan være 

direkteflygning til Norge eller sammenhengende flyreise til Norge med mellomlandinger på andre flyplasser. 

Attesten skal være på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk. Utlendinger som ikke oppfyller kravet om 

negativ test kan bortvises, jf. forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 4a. Dette 

gjelder likevel ikke utlendinger som er bosatt i Norge med oppholdstillatelse eller oppholdsrett etter 

utlendingsloven. 

Kravet om fremleggelse av attest gjelder ikke personer som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at 

de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19  kan dokumentere at de er beskyttet mot SARS-CoV-

2. Kravet gjelder heller ikke norske statsborgere og utlendinger som er bosatt i Norge med oppholdstillatelse eller 

oppholdsrett etter utlendingsloven hvis det har vært umulig eller uforholdsmessig krevende å fremskaffe slik attest. 

Plikten etter første ledd gjelder ikke for: 

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-06-29-1423/§4a
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2008-05-15-35
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2008-05-15-35
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a. opphevet 

b. opphevet 

c. personer som er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske 

samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov 

d. osv. 

e. … 

 

§ 6e. Særskilt unntak fra innreise-, og smitte- og ventekarantene for personell i kritiske samfunnsfunksjoner 

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller 
ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, og som 
har testet negativt for SARS-CoV-2 med testmetode PCR tidligst tre døgn etter ankomst til Norge eller etter siste 
eksponering, er unntatt fra karantene i arbeidstiden. 

Unntaket i første ledd kan kun benyttes i tilfeller hvor det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av 
virksomheten og det ikke er mulighet til å bruke andre unntak i § 6a til § 6i før personen går i arbeid. I akutte 
situasjoner hvor det ikke er tid til å vente på PCR-svar, kan personen gå i arbeid etter å ha testet negativt med antigen 
hurtigtest samme dag som arbeidet skal gjennomføres. Unntak fra smittekarantene og ventekarantene kan kun benyttes 
i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse. 

Kravet om PCR tidligst tre døgn etter ankomst gjelder ikke for utenlandsk helsepersonell i innreisekarantene som 
oppfyller vilkårene i første og andre ledd, er vaksinert beskyttet mot SARS-CoV-2, jobber for spesialisthelsetjenesten 
eller kommunehelsetjenesten i Norge og har testet negativt for SARS-CoV-2 med PCR eller antigen hurtigtest ved 
ankomst til Norge. Arbeids- og oppdragsgiver plikter å innhente og vurdere dokumentasjon på vaksinasjonen at 
helsepersonellet er beskyttet mot SARS-CoV-2. 

Arbeids- eller oppdragsgiver plikter å planlegge driften av virksomheten slik at bruken av unntaket i første, andre og 
tredje ledd i størst mulig grad unngås. 

 
§ 6k. Unntak fra smittekarantene og ventekarantene for vaksinert helsepersonell som er beskyttet, men ikke har 
dokumentasjon fra norsk helse- og omsorgstjeneste 

Helsepersonell som er vaksinert beskyttet mot SARS-CoV-2, men som ikke har dokumentasjon på vaksinasjon dette 
fra norsk helse- og omsorgstjeneste, er unntatt fra smittekarantene og ventekarantene, jf. § 4 bokstav b og c, i 
arbeidstiden, dersom det har gått minst tre uker etter første vaksinedose. Helsepersonell som benytter unntaket i 
arbeidstiden skal testes for SARS-CoV-2 med PCR-test mellom døgn 3. og 7. døgn etter siste eksponering. 
Helsepersonell som er omfattet av unntaket kan ikke arbeide med spesielt sårbare pasientgrupper før det foreligger 
negativ PCR-test tatt 3. døgn etter siste eksponering. På fritiden gjelder smittekarantene og ventekarantene. 

Unntaket i første ledd kan kun benyttes i situasjoner der det er nødvendig for å opprettholde forsvarlig 
behandlingskapasitet i virksomheten. 

Arbeids- og oppdragsgiver plikter å innhente og vurdere dokumentasjon på vaksinasjonen at helsepersonellet er 
beskyttet mot SARS-CoV-2. 

 

 

 
 

 

 
 

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-03-27-470/§6a
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-03-27-470/§6i
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Folkehelseinstituttet 
E-post: utbrudd@fhi.no 
Tlf.: 21 07 70 00 

Oppdrag 451 om begrepene beskyttet og fullvaksinert i covid-19-
forskriften 

Vi viser til svar på oppdrag 442 del 2 hvor det blant annet fremgår at personer kan regnes som 

vaksinert i perioden 3-15 uker etter første dose.  

Vi ber om at Hdir, i samråd FHI, vurderer hvordan begrepene «beskyttet» og «fullvaksinert» kan 

benyttes i covid-19-forskriften og hvilke endringer som bør gjøres for at begrepene benyttes riktig og 

konsistent.  

Vi vurderer videre at det kan være hensiktsmessig å inkludere begrepene i definisjonslisten i 

forskriften § 3 og ber om utkast til forskriftstekst. 

Frist: onsdag 12. mai kl 1200. 

Kontaktperson: Ragnhild Holst 

Vi ber Helsedirektoratet oppgi kontaktperson for oppdraget i direktoratet med svaret. 

 

Oppsummering av FHIs vurdering 

Det er behov for konsistent bruk av begrepene fullvaksinert og beskyttet i covid-19 
forskriften. I forbindelse med utvikling av et koronasertifikat vil det også bli behov for et 
dikotomt skille mellom de som regnes som tilstrekkelig beskyttet og de som ikke gjør det.  

 Følgende definisjoner foreslås:  

 «Fullvaksinert»  

• De som har fått andre vaksinedose: fra 1 uke etterpå.    

• De som har gjennomgått sykdom (påvist ved godkjent laboratoriemetode) og deretter, 
minst 3 uker etter prøvedato, har fått en dose vaksine: fra en uke etterpå  

• De som har fått første dose vaksine og deretter, minst 3 uker etterpå ved godkjent 
laboratoriemetode har testet positivt på covid-19-infeksjon og er avisolert.  

 “Beskyttet”  

1. De som er “fullvaksinerte”  
2. De som har fått 1. vaksinedose: fra 3 til 15 uker etterpå.   
3. De som har gjennomgått infeksjon (påvist ved godkjent laboratoriemetode): Fra 

avisolering til  6 måneder etter den positive prøven. 

“Koronavaksine”  

COVID-19 

Oppdrag fra HOD nr. 451 
12. Mai 2021 

 

mailto:utbrudd@fhi.no
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Vaksiner mot covid-19 som er EMA- godkjente.  

Unntak for de som regnes som “beskyttet” etter §4, §6e og §6 k bør gis på tilnærmet lik 
måte. Konkrete forslag:  

• Unntak fra karantene for de med status “beskyttet” men ikke fullvaksinert, bør etter 
alle disse tre paragrafene forutsette én PCR- test tatt mellom dag 3 og 7. De som har 
status fullvaksinert kan unntas uten slik test.   

− Fritidskarantene har vist seg vanskelig å forstå og etterleve, vi foreslår at det tas bort i 
6e og 6k at de bare har unntak i arbeidstiden – alle de andre “beskyttede” har unntak 
hele tiden. 

− Følgende setning i §6 k foreslås fjernet: Helsepersonell som er omfattet av unntaket kan ikke 
arbeide med spesielt sårbare pasientgrupper før det foreligger negativ PCR-test tatt 3. døgn 
etter siste eksponering" 

 

Folkehelseinstituttets vurdering 

For vurdering av varighet av beskyttelse etter vaksinasjon  

Se nytt kapittel i koronaveilederen, som leder videre til aktuelle kapitler.  

Kunnskap om varighet av beskyttelse etter gjennomgått sykdom 

Vi viser til kapittel om reinfeksjon i koronaveilederen.  

Her skrives det blant annet: Fortsatt er reinfeksjon av SARS-CoV-2 sjelden, og det er rimelig å anta at 

man i de fleste tilfeller har en vedvarende immunitet mot sykdom også over 6 måneder, men vi 

trenger mer kunnskap for å bedre forstå immunologien ved SARS-CoV-2-infeksjoner og hvor lenge 

beskyttelsen varer. 

Diskrepans og uklarheter mellom ulike paragrafer i c-19 forskriften   

Etter endringer rundt vaksinerte ser vi at det er noe diskrepans og uklarheter i forskriften, som FHI 

får mye spørsmål om.   Generelt foreslår FHI at unntak knyttet til å ha status som beskyttet bør gis på 

samme måte i de ulike paragrafene.  

FHI foreslår også at skillet mellom karantene i fritida men ikke i arbeidstida brukes minst mulig da 

dette har vært vanskelig å kommunisere og gjennomføre, særlig i situasjoner der personen er pålagt 

å gjennomføre karantenetida på hotell.  

• Unntak for de som regnes som “beskyttet” etter § 4, §6e og § 6 k bør gis på tilnærmet lik 
måte. Konkrete forslag:  

− Unntak fra karantene for de med status “beskyttet”, bør etter alle disse tre paragrafene 
forutsette én PCR- test tatt mellom dag 3 og 7. De som har status fullvaksinert kan unntas  
uten slik test.   

− Fritidskarantene har vist seg vanskelig å forstå og etterleve. Vi foreslår at det tas bort i 6e og 
6k at de bare har unntak i arbeidstiden – alle de andre “beskyttede” har unntak hele tiden. 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/vaksinert-eller-gjennomgatt-covid-19/?term=&h=1
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/reinfeksjon/
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−  

• Diskrepans mellom regjeringen.no og § 4 femte ledd 

Regjeringen skriver at testen må være PCR. Dette er ikke presisert i forskriften. FHI anbefaler 

at testen er PCR-test og at dette bør inn i forskriften. 

• § 4a. Krav om gjennomført test for SARS-CoV-2 før ankomst til Norge 

Kravet om attest gjelde ikke beskyttede, men det bør kreves dokumentasjon på at man er 

beskyttet.  

• § 6e. Særskilt unntak fra innreise- og smittekarantene for personell i kritiske 
samfunnsfunksjoner 

− Tredje ledd som i dag gjelder “vaksinerte” bør gjelde helsepersonell som er “beskyttede”.  

− I siste setning står det at arbeidsgiver skal vurdere dokumentasjonen på vaksinasjonen, det 
bør legges til "gjennomgått sykdom" også, siden dette inngår i beskyttet-definisjonen.  

−  "Ventekarantene" kan legges til i tittelen 

− Første ledd inkluderer ikke de i smittekarantene og ventekarantene, siden det er spesifisert 
test 3 dager etter ankomst til Norge. Derfor ser det ikke ut som det er formulert et testkrav 
for de i smitte-/ventekarantene. Se forslag til enhetlig testkrav for de som er beskyttet 
ovenfor. 

− I tredje ledd omtales utenlandsk helsepersonell. Det er uklart hva utenlandsk betyr i denne 
sammenheng, er det de som ikke er bosatt i Norge? Dette bør presiseres. 

• § 6k. Unntak fra smittekarantene for vaksinert helsepersonell 
− Dette unntaket skal beholdes til bruk for helsepersonell uten norsk dokumentasjon. Vi 

foreslår at dette tas inn i tittelen for å tydeliggjøre det. I tittelen bør også "vaksinert" 
erstattes med "beskyttet" og "ventekarantene" legges inn, altså noe som dette: Unntak fra 
vente- og smittekarantene for beskyttet helsepersonell uten norsk dokumentasjon på 
beskyttelse 

− Følgende setning foreslås fjernet: Helsepersonell som er omfattet av unntaket kan ikke 
arbeide med spesielt sårbare pasientgrupper før det foreligger negativ PCR-test tatt 3. døgn 
etter siste eksponering. På fritiden gjelder smittekarantene og ventekarantene. 
Helsepersonell som er omfattet av unntaket kan ikke arbeide med spesielt sårbare 
pasientgrupper før det foreligger negativ PCR-test tatt 3. døgn etter siste eksponering" 

 

Ulike begreper for “vaksinert” i covid-19 forskriften som bør samordnes:   

Ventekarantene:   

• Fra 3 uker etter 1 dose (§ 4 tredje ledd): unntak (forutsetter dokumentasjon fra norsk 
helse- og omsorgtjeneste)  

• I 6 måneder etter gjennomgått sykdom (§ 4 andre ledd): unntak (forutsetter 
dokumentasjon fra norsk helse- og omsorgtjeneste)  

Smittekarantene:   

• Fra 3 uker etter 1 dose (ikke tidsavgrenset): Unntak for helsepersonell i arbeidstida 
dersom det er nødvendig for kapasitet. (§ 6k). Skal testes med PCR-test døgn 3 og 7. 
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Arbeids- og oppdragsgiver plikter å innhente og vurdere dokumentasjon på 
vaksinasjonen.  

• “Vaksinert” (ikke tidsavgrenset): Unntak for samfunnskritisk utenlandsk 
helsepersonell i arbeidstida dersom strengt nødvendig (§ 6e tredje ledd) forutsatt 
negativ test ved ankomst til Norge. Arbeids- og oppdragsgiver plikter å innhente og 
vurdere dokumentasjon på vaksinasjonen.  

• I 6 måneder etter gjennomgått sykdom: Unntak (§ 4 andre ledd). (Forutsetter 
dokumentasjon fra norsk helse- og omsorgstjeneste)  

Innreisekarantene:   

• "Vaksinert”: Unntak for samfunnskritisk utenlandsk helsepersonell i arbeidstida 
dersom strengt nødvendig for kritisk samfunnsfunksjon (§ 6e tredje ledd), forutsatt 
negativ test ved ankomst til Norge.  

  

 

Merknad 

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

HOD.  

 


