
Informasjon til ansatte 
Dato 14.08.20 

For ansatte som pendler/reiser fra områder/land som er definert som ”røde” i Sverige, Schengen- og 
EU/EØS-områdene for å jobbe ved KhiO, gjelder følgende regler: 

Sverige: 

For Sverige er det egne regler (per 14.08.20). Pendlere kan gå på jobb i Norge uten å trenge å teste 
seg. Dette forutsetter at man er sympomfri. KHiO anbefaler likevel å benytte seg av smittetesting ved 
ankomst til Norge, for i størst mulig grad å hindre smittespredning ved KHiO. 
På fritiden skal man overholde karanteneplikten på 10 dager (unntak her gjelder hvis man tester seg 
jf. regler for Schengenområdet). Ved flyplassen / grensepassering er det ikke dokumentasjonskrav på 
arbeidsforhold i Norge, men dette kan være greit å ha med.  

For øvrige, nære land: Norden, Schengen- og EU/EØS-områdene: 

Det er karanteneplikt i 10 dager for innreisende fra røde land/områder. For arbeidstakere som reiser 
inn i Norge fra Norden og Schengenområdet for å arbeide er det unntak. Du kan reise til Norge for å 
arbeide, men må forholde deg til strenge smitteverntiltak (se liste under), og dette skal arbeidgiver 
ha ansvar for. 

Ta med dokumentasjon på arbeidsforhold. Dette er ikke et krav per i dag, men dette kan endre seg. 

Du skal være i karantene på fritiden, dvs. oppfylle kravet om karantene jf. reglene om 
smitteverntiltak. Ved innreise trenger du ikke ha med smittetest-dokumentasjon.  

Når personer er unntatt fra karanteneplikt (på jobb) etter innreise til Norge gjelder bl.a. følgende 
smitteverntiltak: 

• Teste for covid-19 kort tid (dag 0) etter ankomst til Norge, eller på ca. dag 3 etter kjent 
eksponering for smitte.  

o Ved Gardermoen opprettes det nå en frivillg teststasjon.  
o Kontakt din leder eller HR-kontakt for rådgivning om testing, hvis du ikke får utført 

testing ved grenseovergang. 
• Vente med oppstart i jobb inntil første negativt prøvesvar foreligger.  

o Testresultat skal sendes HR@khio.no 
• Utføre ny test på ca. dag 5 etter ankomst, eller på ca. dag 7 etter siste kjente eksponering for 

smitte. Det skal gå minst 48 timer mellom første og andre test, og andre test kan ikke tas 
tidligere enn dag 5.  

• Alle tiltakene finnes i lenken her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-
oppfolging-av-smittede/hjemmekarantene-og-hjemmeisolering-i-forbindelse-med-covid-
19/?term=&h=1#unntak-fra-karanteneplikten 

 

For reisende utenfor Norden, Schengen- og EU/EØS-områdene: 

For reisende utenfor Norden, Schengen- og EU/EØS-områdene gjelder de globale reiserådene, og 
karanteneplikt på 10 dager gjelder. Disse er videreført til 1. oktober. 
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Den ansattes plikt 

Den ansatte plikter å holde seg oppdatert om regelverk og reiseråd. Disse endres kontinuerlig. 
Aktuell informasjon er: 

• Covid-19-forskriften. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470 
• Folkehelseinstituttet i Norge har eget regelverk 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-
smittede/hjemmekarantene-og-hjemmeisolering-i-forbindelse-med-covid-19/ 

• Regjeringen.no - landinformasjon. 
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-
land/id2414273/#S  

• FHIs reiseråd. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-
koronavirus-coronavirus/ 

 

Videre følger utdrag fra gjeldende forskrift (Covid-19-forskriften) per 14.08.20 
 
Pålegg om karantene 
Covid-19-forskriften pålegger karantene for bl.a. de som ankommer Norge fra utlandet, fra «røde» 
land, med visse unntak/fritak. Hvilke land som er «røde» oppdateres forløpende, se FHIs reiseråd i 
lenken over. 
 
Fritak for karantene 
Sverige: 

• Covid-19-forskriften § 6.1 gir fritak for karantene for arbeidstakere fra områder i Sverige med 
karanteneplikt, mens de er på arbeid, eller på vei til eller fra arbeid. I fritiden er de fortsatt i 
karantene. 

 
Schengen1 og EU/EØS: 

• Covid-19-forskriften § 6 8.ledd gir mulighet for at arbeids- eller oppdragsgiver kan velge å 
legge til rette for testing og smittevernråd som alternativ til karantene for personer som 
ellers ville hatt karanteneplikt, som ankommer Norge fra Schengen og EU/EØS for å jobbe. 

• Dersom arbeids- eller oppdragsgivere velger en slik løsning, er de ansvarlige for organisering, 
gjennomføring og finansiering av testingen. 

• Dersom ordningen ikke kan gjennomføres i praksis, gjelder kravet om karantene i 10 dager 
etter ankomst til Norge. 

 

 

 
1 Schengenområdet består av Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Latvia, Liechtenstein, 
Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, 
Tyskland, Ungarn og Østerrike. Storbritannia er definert som del av Schengenområdet, og omfattes av de samme reglene. 
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