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Svar på covid-19 oppdrag fra HOD 385 - jevnlig
tilbakerapportering til HOD angående
Nasjonalt kontrollsenter for innreisende
Oppsummering
Nasjonalt kontrollsenter for innreisende er en av kontrollfunksjonene for å redusere risiko for videre
spredning av importsmitte. Kontrollsenteret skal bistå kommunene med å følge opp de innreisende.








I rapporteringsperioden 15.mars- 11.april har Nasjonalt kontrollsenter vært i kontakt med 34
800 innreisende på telefonen.
Kontrollsenteret kommer i personlig kontakt med 48 – 53 % av de som blir kontaktet pr
telefonen. De som ikke svarer, mottar en SMS.
I samme periode er det sendt over 200 000 automatiske SMS med lenke til informasjon på det
språket den innreisende har valgt.
Kontrollsenteret sendte 22.678 rapporter til kommunene i perioden.
I 90 % av rapportene til kommunen har telefonveileder ved kontrollsenteret vurdert at den
innreisende kjenner til og etterlever karantenereglene.
Kontrollsenteret hadde i perioden en bemanning på 50 telefonveiledere. Disse veileder på norsk,
engelsk, polsk, russisk, litauisk, rumensk, arabisk, urdu og somalisk.
Oppringning fra nasjonalt kontrollsenter for innreisende blir i hovedsak tatt godt imot. Det
oppleves som god service å få oppringning av veileder som snakker den innreisende sitt eget
språk.
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1. Oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet
Oppdrag 385 om jevnlig tilbakerapportering til HOD angående Nasjonalt kontrollsenter for innreisende
Det vises til oppdragene 298 og 337. Nasjonalt kontrollsenter for innreisende er etablert og var operativt (fase
1) fra 15. februar 2021. Rapportering til kommunene og Arbeidstilsynet (fase 2) innkjøres i uke 9 og skal etter
planen være fullt operativt fra 8. mars. Det arbeides også med en fase 3 som innebærer at kontrollsenteret får
tilgang til data fra MSIS uten at dato for iverksettelse er fastsatt. Senteret er i første omgang etablert med
sikte på drift ut juni 2021. Videre varighet vil bli vurdert ut fra risikoen for importsmitte og kommunenes behov
for bistand med oppfølging av de innreisende.
Det er lagt opp til en gradvis oppbygging av kapasitet og bemanning. Innretningen av senteret og antatt
måloppnåelse skal vurderes underveis. Departementet har derfor behov for jevnlige tilbakerapportering om
kontrollsenterets drift og erfaringer, herunder eventuelle tilbakemeldinger om behov for å gjøre justeringer
med sikte på best mulig måloppnåelse.
Oppdrag
Departementet ber Helsedirektoratet om korte månedlige rapporter angående driften av Nasjonalt
kontrollsenter for innreisende, herunder
1.
2.
3.
4.

Bemanning i rapporteringsperioden
Antall SMSer sendt i rapporteringsperioden (antall per dag og/eller per uke)
Antall personer som er fulgt opp ved oppringing i rapporteringsperioden (antall per dag og/eller per uke)
Antall tilbakemeldinger til kommuner og Arbeidstilsynet etter at fase 2 er iverksatt (antall per dag og/eller
per uke)
5. Erfaringer fra det samlede kontrollarbeidet og hvordan eventuelle utfordringer er fulgt opp eller forslag til
hvordan det kan følges opp
6. Eventuelle andre forhold som departementet bør gjøres kjent med

2. Helsedirektoratets rapportering
Nasjonalt kontrollsenter skal veilede om og kontrollere at reisende til Norge etterlever
innreisekarantenereglene. Helsedirektoratet er eier og behandlingsansvarlig for kontrollsenteret som er
etablert ved Helfo.
Denne rapporten gjelder kontrollsenterets drift for uke 11-14 dvs.15.mars til 11.april 2021. Vi har valgt å ta
med noen flere data knyttet til testasjonen på grensen.
Hensikten med kontrollsenteret er å redusere risiko for videre spredning av importsmitte. Innreisende tester
positivt ved ankomst, men også i løpet av karanteneperioden. Etterlevelse av karanteneplikten, kan derfor
redusere risikoen for videre smittespredning etter innreise. Kontrollsenteret skal bistå kommunene med å
følge opp de innreisende. Kontrollsenteret bygger på informasjonen fra innreiseregisteret. Innreiseregisteret
er et tillitsbasert system basert på informasjon den innreisende selv har registrert. Innreisende til Norge
som har fylt ut innreiseregistreringsskjema kan bli kontaktet på SMS og eventuelt via telefon av Nasjonalt
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kontrollsenter for innreisende. Dersom kontrollsenteret på telefon med den innreisende, får mistanke om
brudd på karantenereglene, rapporteres dette til kommunelegene og Arbeidstilsynet, slik at disse kan
iverksette oppfølging lokalt.
Det er etablert et Beredskapsregister med informasjon fra innreiseregisteret og opplysninger fra den
innreisende selv. Herfra går rapportering til kommuneoverlegen og den kommuneoverlegen delegerer til og
til Arbeidstilsynet.
Kommunen vil få:





Hjelp til å nå innreisende med informasjon på eget språk
Oversikt over hvem kontrollsenteret har kontaktet
Melding ved mistanke om brudd på karantenereglene; silingsfunksjon
Melding når Arbeidstilsynet varsles

Det er fortsatt kommunens ansvar å føre tilsyn med at smittevernreglene overholdes inkl. innreisekarantene.
Kommunenes tilsynsoppgave er beskrevet i Helsedirektoratets koronaveileder
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/beredskapsplanlegging-prioritering-ogtilsyn/kommunensDet avholdes regelmessige fagmøter mellom Folkehelseinstituttet, Helfo og Helsedirektoratet. Fagmøtet skal
på bakgrunn av smittevernfaglige vurderinger fra FHI, gjøre prioriteringer, kvalitetssikre faglig innhold og
bistå kontrollsenteret med juridiske eller faglige avklaringer.

2.1 Bemanning i rapporteringsperioden
Veiledere på telefonsenteret er de operative i Nasjonalt kontrollsenter. Disse snakker i tillegg til norsk og
engelsk, polsk, russisk, litauisk, rumensk, arabisk, somalisk og urdu. Det har i perioden hovedsak vært
tilstrekkelig kapasitet til å ringe alle de innreisende i dagens utvalg, med unntak av innreisende som har
norsk og engelsk som foretrukket språk.
Bemanningen har vært som følger:




20 veiledere fra 15.02.21 – 07.03.21
28 veiledere fra 08.03.21 – 14.03.21
50 veiledere fra 16.03.21 – 11.04.21

I tillegg til telefonveilederne, kommer ressurser til ledelse, fagstøtte og fagutvikling, drift av systemene samt
statistikk/analyse. Dette utgjør om lag åtte årsverk.

2.2 Antall SMS sendt i rapporteringsperioden (antall per dag og/eller per uke)
Fra Nasjonalt kontrollsentere er det totalt sendt ca. 200 000 SMS fra 15.03.2021 – 11.04.2021
Det er sendt 25 586 SMS med lenke til informasjon på foretrukket språk når den innreisende ikke svarer på
telefonen. Differansen mellom antall ubesvarte anrop og antall SMS sendt, skyldes at den automatiske
utsendelsen stoppes for eksempel på grunn av feil med retningsnummeret. For å få en bedre oversikt over
årsaken, vil det bli tatt kontakt med leverandøren av telefonløsningen.
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I tillegg er det sendt over 178 000 SMS til sammen på dag 2 og dag 5 etter innreise. SMS inneholder
informasjon om karantenereglene, oppfordring til testing ved symptomer og informasjon om test dag 7.
Vi har styrket rutinene for jevnlig gjennomgang av SMS tekstene. Det arbeides med revidering av SMS dag 5,
slik at disse blir bedre tilpasset personer med karantenefritak. Vi ser at vår SMS som sendes dag 5 ikke er
egnet til dagpendlere, langtransportsjåfører med fritidskarantene og personer med fritak etter § 6a.

Antall SMS utsendt dag 2 og 5 etter ankomst fordeler seg som følger:

2.3 Antall personer som er fulgt opp ved oppringing i rapporteringsperioden (antall per dag
og/eller per uke)
Kontrollsenteret bruker data fra innreiseregisteret, men har ikke tilgang til testresultater. Det gjøres jevnlige
smittevernsfaglige vurdering av FHI. Reisende fra områder med høy risiko for importsmitte vil bli prioritert.
Videre prioriteres personer som har valgt et annet språk enn norsk og engelsk. Reisende med helt, eller
delvis unntak fra karantenebestemmelsene er den største gruppen reisende og blir også kontaktet. Av disse
er yrkessjåfører og personell i kritisk samfunnsfunksjon prioritert. De som er prioritert ringes først. I denne
rapporteringsperioden har strenge innreiserestriksjoner vært videreført, noe som betyr at kontrollsenteret
har kapasitet til å ringe nær alle reisende. En opptelling i uke 14 viser at vi ringer 53 % av de innreisende som
har valgt engelsk som språk og 82 % av de nærmere 12 000 som har valgt norsk oppfølgingsspråk. Alle andre
innreisende som har valgt annet foretrukket språk enn norsk og engelsk, har blitt ringt to ganger dersom de
ikke svarer, før det automatisk går ut en SMS med informasjon.
Revidering av innreiseregistreringsskjema ga oss bedre data i løpet av uke 11. Revidering har gjort det mulig
å sortere på blant annet ulike karanteneunntak. Uttrekket har blitt mer målrettet. For å unngå at
dagpendlerne og yrkessjåførene som krysser grensen ofte, får gjentatte oppringninger, tas disse ut av
uttrekket (dagens ringeliste) enkelte dager i uken.
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Av de anrop kontrollsenteret tar, blir 48 - 53% besvart. Denne svarprosenten er høy for en utgående tjeneste
av tilsvarende type. I besvarte anrop inngår samtaler hvor veileder kommer til mobilsvar. I de tilfellene leser
veileder inn et svar med informasjon til den innreisende.
I løpet av rapporteringsperioden er 69 607 innreisende ringt, 50 % det vil si 34 800 av har besvart anropet.

Antall innreisende i
ringelistene
Antall innreisende
Antall innreisende* (uttrekk)**
oppringt

Antall besvarte
anrop***

Andel besvart av de
oppringte
innreisende

1)

33 537

33 537

15 329

7 653

50 %

1)

32 768

27 339

19 576

9 458

48 %

1)

29 629

23 746

16 707

8 136

49 %

1)

28 521

22 372

17 995

9 543

53 %

124 455

106 994

69 607

34 790

50 %

Uke 11
Uke 12
Uke 13
Uke 14
Sum

1) Uke gjelder uken kontrollsenteret har ringt innreisende. Eks ringte kontrollsenteret mandag til fredag i uke 11 de
innreisende fredag uke 10 til og med torsdag uke 11.
* Registrerte innreiser fra innreiseregisteret, ikke antallet som faktisk passerer grensen. Det registreres også reiser som
ikke fullføres/finner sted. Oversikten varierer daglig på grunn av etterregistreringer.
** Pendlere ringes 1 gang pr uke fra uke 12 . Yrkessjåfører tatt bort 1-2 ganger pr uke fra uke 13.
***Inkl samtaler til mobilsvar, det legges igjen talebeskjed til den innreisende

For mer detaljer:
Uke 14 (redusert bemanning
og åpningstid mandag 2.
påskedag)

Antall i uttrekk*
Antall
(innreisende fre- innreisende
tors; 7 dager)
oppringt

Innreiseoppfølging Arabisk

35

35

23

66%

Innreiseoppfølging Engelsk

4 640

2 461

1 104

45%

Innreiseoppfølging Litauisk

835

835

573

69%

Innreiseoppfølging Norsk

11 980

9 782

5 368

55%

Innreiseoppfølging Polsk

2 348

2 348

1 426

61%

457

457

318

70%

2 049

2 049

715

35%

3

3

2

67%

25

25

14

56%

22 372

17 995

9 543

53%

Innreiseoppfølging Rumensk
Innreiseoppfølging Russisk
Innreiseoppfølging Somalisk
Innreiseoppfølging Urdu
Total

* Pendlere inkluderes 1 gang pr uke. Yrkessjåfører ekskludert 2 dager.
**Inkl samtaler til mobilsvar, det legges igjen talebeskjed til den innreisende
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Andel besvarte**
av oppringte
innreisende

Besvarte
anrop**

Uke 13 (halv dag onsdag,
redusert åpningtid
torsdag+fredag)

Antall i uttrekk*
Antall
(innreisende fre- innreisende
tors; 7 dager)
oppringt

Andel besvarte**
av oppringte
innreisende

Besvarte
anrop**

Innreiseoppfølging Arabisk

42

42

31

74%

Innreiseoppfølging Engelsk

4 558

2 821

1 258

45%

Innreiseoppfølging Litauisk

847

847

292

34%

Innreiseoppfølging Norsk

13 041

8 409

4 489

53%

Innreiseoppfølging Polsk

2 121

1 632

938

57%

481

481

343

71%

2 620

2 440

771

32%

Innreiseoppfølging Somalisk

13

12

5

42%

Innreiseoppfølging Urdu

23

23

9

39%

23 746

16 707

Innreiseoppfølging Rumensk
Innreiseoppfølging Russisk

Total

8 136

49%

* Pendlere inkluderes 1 gang pr uke. Yrkessjåfører ekskludert 1 dag.
**Inkl samtaler til mobilsvar, det legges igjen talebeskjed til den innreisende

Uke 12

Antall i uttrekk*
Antall
(innreisende fre- innreisende
tors; 7 dager)
oppringt

Andel besvarte**
av oppringte
innreisende

Besvarte
anrop**

Innreiseoppfølging Arabisk

39

37

22

59%

Innreiseoppfølging Engelsk

4 637

3 602

1 520

42%

Innreiseoppfølging Litauisk

1 029

1 029

384

37%

Innreiseoppfølging Norsk

14 408

7 810

4 291

55%

Innreiseoppfølging Polsk

2 702

2 702

1 702

63%

660

660

422

64%

3 840

3 712

1 097

30%

7

7

9

129%

17

17

11

65%

27 339

19 576

Innreiseoppfølging Rumensk
Innreiseoppfølging Russisk
Innreiseoppfølging Somalisk
Innreiseoppfølging Urdu
Total

9 458

* Pendlere inkluderes 1 gang pr uke.
**Inkl samtaler til mobilsvar, det legges igjen talebeskjed til den innreisende
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48%

Uke 11

Antall i uttrekk*
Antall
(innreisende fre- innreisende
tors; 7 dager)
oppringt

Andel besvarte**
av oppringte
innreisende

Besvarte
anrop**

Innreiseoppfølging Arabisk

41

41

25

61%

Innreiseoppfølging Engelsk

5 204

2 206

1 023

46%

Innreiseoppfølging Litauisk

1 112

1 112

470

42%

Innreiseoppfølging Norsk

20 519

5 320

3 093

58%

Innreiseoppfølging Polsk

2 682

2 682

1 593

59%

504

504

290

58%

3 431

3 431

1 132

33%

Innreiseoppfølging Somalisk

26

26

20

77%

Innreiseoppfølging Urdu

18

7

7

100%

33 537

15 329

Innreiseoppfølging Rumensk
Innreiseoppfølging Russisk

Total

7 653

50%

* I uke 11 var pendlere med i uttrekket alle dager
**Inkl samtaler til mobilsvar, det legges igjen talebeskjed til den innreisende

2.4 Antall tilbakemeldinger til kommuner og Arbeidstilsynet etter at fase 2 er iverksatt (antall
per dag og/eller per uke)
Rapportering til kommunelegene og Arbeidstilsynet startet opp 8.mars. Det er pr 13.03.2021 292 unike
brukere av beredskapsregisteret i kommunene. Noen kommuner har en interkommunal tilgang.
I rapporten vil kommunene få en oversikt over hvem kontrollsenteret har kontaktet, om den innreisende har
forstått og fulgt karantenereglene og om det er mistanke om at arbeidsgiver ikke fyller sine forpliktelser
etter Covid-19 forskriften. Er det siste tilfelle, vil Arbeidstilsynet også kunne innhente rapport på dette.
Rapporten danner grunnlag for kommunens tilsyn av innreisende. Målet er at kontrollen utført av
kontrollsenteret, i stor grad begrenser antall innreisende som kommunen må følge opp.
15.april arrangerer FHI webinar for kommuneoverleger, Helsedirektoratet deltar med innlegg om hvordan
rapporteringen fra Nasjonalt kontrollsenter kan understøtte kommunenes tilsyn av innreisende.
Kontrollsenteret sender via statsforvalter jevnlig nyhetsbrev til kommunene, med aktuell informasjon.
Statistikk fra rapporteringsmodulen er nå forbedret slik at vi får tallgrunnlag på hvor mange av de
innreisende vi har snakket med som registreres som henholdsvis ok og ikke-ok, i beredskapsregisteret. "Ok"
vil si at veileder har vurdert at den innreisende er kjent med og etterlever karantenereglene. "Ikke OK" er
der veilederen er i tvil om karantenereglene er fulgt og oppfølging bør skje lokalt.
13.april kom ny funksjonalitet i registreringsmodulen som gjør at vi også kan registrere "ikke svar" i
beredskapsregisteret.
Initialt ble ubesvarte anrop rapportert til kommunen som "ikke ok". Denne praksisen ble endret etter
tilbakemelding fra kommunene; fra 17.3 til 12.4 er det ikke sendt rapport til kommunene når telefonen ikke
besvares.


Nasjonalt kontrollsenter for innreisende registrerte 22.678 rapporter til kommunene i perioden
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I 90 % av disse ble det vurdert at den innreisende var kjent med og fulgte karantenereglene
I 10 % av tilfellene ble det vurdert at det kan være brudd på karantenereglene og at den innreisende bør
prioriteres for videre oppfølging av kommunen

Andel til videre oppfølging i kommunene
2 228 ; 10 %

20 540 ; 90 %

Vurdering: "Ok" (Karanteneregler kjent og etterleves)
Vurdering: "Ikke ok" (Til videre oppfølging i kommunene)

2.5 Erfaringer fra det samlede kontrollarbeidet og hvordan eventuelle utfordringer er fulgt
opp eller forslag til hvordan det kan følges opp
Veilederne på telefonen melder om:











Oppringning fra nasjonalt kontrollsenter for innreisende blir i hovedsak tatt godt imot. Det oppleves
som god service å få oppringning av veileder som snakker den innreisende sitt eget språk.
Majoriteten av de innreisende er kjent med og etterlever karantenereglene.
Flere personer har uttrykt sin begeistring rundt kontroll-rutinene for innreise til Norge.
Det er noe frustrasjon blant enkelte som hyppig krysser grensen etter oppringning fra
kontrollsenteret flere dager etter hverandre. Det er gode tilbakemeldinger på at pendlere nå blir
ringt maks en gang pr uke.
Det er fortsatt en del feilregistreringer i innreiseregisregistreringssystemet.
Mange oppgir at de har en samfunnskritisk funksjon, både personen selv og/eller arbeidsgiver.
Definisjonen er strammet inn, men bruken av unntaket praktiseres fortsatt "løst". Dette er det
spørsmål veilederne møter nærmest daglig.
Flere veiledere har inntrykk av at kontrollen av yrkessjåfører på grensen, er strammet inn. Det
meldes imidlertid fortsatt om eksempler på sjåfører som kommer til landet med fly etter en
friperiode, som går rett i jobb.
Noen innreisende melder om at de får feil informasjon på grensen. Andre melder at de ikke må vise
dokumentasjon eller referansenummer.
Enkelte innreisende er misfornøyd med forholdene på enkelte karantenehoteller. Det blir påpekt at
avstandsreglene ikke overholdes og at smittevernet generelt er dårlig.
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Veiledere melder om enkelttilfeller der innreisende som har vært på en unødvendig feriereise, ikke
blir henvist til karantenehotell, men har fått tillatelse til å ha karantenen i eget hjem.

Vurdering og videre oppfølging av erfaringene:








Det arbeides kontinuerlig med forbedring av rutiner og arbeidsmetoder ut fra de erfaringene som
senteret fortløpende gjør seg.
Innreiseskjema er oppdatert med nye karantenekoder fra uke 11. Dette gjør det enklere å
identifisere dagpendlere og prioritere bedre hvem som skal kontaktes av kontrollsenteret samt
unngå at pendlere får gjentatte oppringninger samme uke.
Det kommuniseres jevnlig med SF, kommuner og Arbeidstilsynet om kontrollsenterets arbeid.
Det er ukentlige samarbeidsmøter med DSB. POD og Toll om forbedringer og utvikling av i
innreisekjeden.
Erfaringer fra nasjonalt kontrollsenter rapporteres jevnlig til ledelse i Helsedirektoratet og er med å
danne grunnlag for de beslutninger som tas.
Erfaringer fra kontrollsenteret blir også delt videre i FHI og bidrar også der til å ytterligere belyse
kjente (og nye) problemstillinger knyttet til etterlevelse av tiltak og vurderinger av smitterisiko.

2.6 Eventuelle andre forhold som departementet bør gjøres kjent med
2.6.1 Teststasjoner ved grenseoverganger
Det er god testkapasitet på teststasjoner ved grenseoverganger, og fortsatt svært lav reiseaktivitet.
Tilbakemeldinger fra teststasjonene tilsier et godt system på grensen hvor alle som skal testes, testes.
Ullensaker har stilt spørsmål ved fritak for test for reisende som ikke har karanteneplikt etter vedlegg A i
covid-19-forskriften. Disse kan være på fly sammen med smittede personer fra andre steder, og er også
unntatt karanteneplikt. Fly fra Island, for eksempel, kommer gjerne fra USA og mellomlander på Island før
Norge.
Alle teststasjoner har lagt om til hurtigtest. De kommuner som må gjøre utbedringer av arealet for at alle
skal vente på testsvar, har fått beskjed om å iverksette dette. De to største grenseovergangene dette gjelder
er Svinesund og Magnormoen. Kommunene hadde gjort nødvendige forarbeider og skal være klare til å
kunne la alle vente i løpet av 2 uker. Dette var krav fra 1. april, og har vært ønskede endringer hos flere
teststasjoner. Noen har også sterkt frarådet endringen, men alle er innstilt på å utføre oppdraget på best
mulig måte.
Personer som testes på grensen, skal ha avlagt negativ test før innreise og skal være friske.
Hovedtall fra teststasjoner på grensen i
perioden 15.03 – 11.04:
Antall innreiser (fra IRRS)
Unntatt innreisekarantene (fra IRRS)
Yrkestransport av disse (fra IRRS)
Antall tester (fra MSIS)
Antall positive (fra MSIS)
Prosentandel positive

Antall
126 474
89 092
39 620
51620
355
0,7%
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