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Høring - Endringer i smittevernloven - Forlengelse av forskriftshjemler i smittevernloven - 
Isolering, karantene og koronasertifikat mv. 

Helsedirektoratet viser til Helse- og omsorgsdepartementets høring av forlengelse av 
midlertidige endringer i smittevernloven (forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted 
under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge 
eller motvirke overføring av SARS-CoV-2). Vi viser også til våre leveranser av 2. september 2021 
på oppdrag 517 og 519.  
 
Smittesituasjonen i Norge er nå god, og vi er i en fase der vi avvikler både nasjonale tiltak og 
innreisetiltak. Det understrekes imidlertid at normal hverdag også innebærer økt beredskap. I 
dette ligger at sektorene må ha oppdaterte planer for å kunne håndtere mulige utviklinger av 
pandemien, og det må være beredskap for de kapasiteter og virkemidler som har vist seg 
nødvendige under pandemien til nå. Regjeringens strategi og beredskapsplan gir føringer for 
beredskapen, og dermed også hvilke tiltak og lovhjemler som kan være nødvendige dersom 
pandemien skulle utvikle seg i alvorlig retning, eller dersom det skulle oppstå nye virusvarianter 
som vaksinene ikke beskytter mot.   
 
Isolering, smittekarantene og testing 
Isolering av bekreftet smittede personer og karantenesetting av deres nærkontakter er 
målrettede tiltak som har vært viktige i pandemien. Helsedirektoratet mener det er behov for å 
videreføre hjemmelen i smittevernloven § 4-3a om isolering og begrensninger i 
bevegelsesfrihet. Vi viser til vår vurdering og begrunnelse i leveransen på oppdrag 517 som 
departementet også viser til i høringsnotatet.  
 
Selv om vi nå er i en fase der smitteverntiltakene avvikles, vil isolering og smittekarantene være 
tiltak det kan være nødvendig å gjeninnføre av hensyn til smittevernet. Vi viser til regjeringens 
strategi og beredskapsplan, og til arbeidet med å oppdatere disse. Helsedirektoratet støtter 
Helse- og omsorgsdepartementets vurdering om at hjemmelen bør forlenges til 1. juli.  
 
Koronasertifikat 
Koronasertifikat er et tiltak som brukes i innreisekjeden og som er viktig dokumentasjon for 
personer som reiser til utlandet. Koronasertifikat har også vært i bruk innenlands ved at det har 
gitt adgang til å samle et større antall mennesker enn det ellers har vært tillatt. Det har ikke 
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vært utstrakt bruk av koronasertifikat innenlands, men tiltaket har vært nyttig for de 
arrangementene som har benyttet seg av det.  
 
Helsedirektoratet viser til vår vurdering av behov for å videreføre hjemmelsgrunnlaget for 
koronasertifikat i oppdrag 517, som også er vist til i høringsnotatet. Selv om vi nå er i en fase 
der smitteverntiltakene avvikles, kan pandemien utvikle seg i en alvorlig retning som gjør det 
nødvendig å innføre strengere nasjonale tiltak. Vi viser til at regjeringens strategi og 
beredskapsplan gir føringer for hvilke tiltak vi skal planlegge og ha beredskap for som nå 
revideres. Direktoratet mener behov for videreføring av kapittel 4A i smittevernloven om 
koronasertifikat må vurderes opp mot hvilke tiltak den reviderte strategien og 
beredskapsplanen vil angi det skal planlegges for.  
 
Helsedirektoratet legger til grunn at koronasertifikat vil være viktig for personer bosatt i Norge 
ved reise til andre land, og i forbindelse med eventuelle innreisetiltak i Norge.  
 
Oppholdssted under innreisekarantene 
Helsedirektoratet viser til vår vurdering i leveransen på oppdrag 519. Innreisetiltak har bidratt 
til å dempe smittepresset i landet både ved å redusere antallet tilreisende og ved å redusere 
smittespredning fra de tilreisende. I vår vurdering av tiltakene i innreisekjeden (senest oppdrag 
514 og 530) foreslår vi at plikt til å være på karantenehotell oppheves, men at det bør 
opprettholdes som tilbud for personer som ikke har annet egnet sted å oppholde seg under 
innreisekarantene.  
 
Vi viser til regjeringens strategi og beredskapsplan, og til arbeidet med å oppdatere disse. 
Planene gir føringer for hvilke situasjoner myndighetene skal ha planer og beredskap for 
fremover. Det legges til grunn at det blant annet må planlegges for at kan det bli nødvendig å 
gjeninnføre tiltak i innreisekjeden dersom pandemien utvikler seg i alvorlig negativ retning i 
andre land og ikke i Norge, eller dersom det oppstår nye virusvarianter som vaksinene ikke 
beskytter mot.  
 
Helsedirektoratet viser til at det er og har vært flere tiltak i innreisekjeden som har virket 
sammen og som har bidratt til å forsinke introduksjonen av nye virusvarianter med større 
spredningsevne. Direktoratet legger til grunn at dersom situasjonen igjen krever at det innføres 
strenge tiltak for å hindre importsmitte, vil karantenehotell være et tiltak som kan og bør være 
mulige å innføre dersom det vurderes som nødvendig og forholdsmessig. Det må da vurderes 
hvilken rolle tiltaket karantenehotell vil ha sett opp mot de andre tiltakene som er aktuelle å 
benytte i innreisekjeden. Helsedirektoratet anbefaler at hjemmelen for å kunne stille krav om 
oppholdssted under innreisekarantene i smittevernloven § 4-3 andre og tredje ledd videreføres 
til 1. juli 2022 slik at karantenehotell kan vurderes inn i en helhetlig tiltakspakke.  
 
Vennlig hilsen 
 
Helen Brandstorp e.f. 
direktør 

Wenche Dahl Elde 
avdelingsdirektør 
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