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Innspill til høring – forslag til endringer i covid-19-forskriften 
(reiseregistreringssystem) 
 
Det vises til høringsbrev ref. 20/6265 vedrørende forslag til endringer i covid-19-forskriften 
hvor det skal etablering av et digitalt innreiseregistreringssystem og pålegg om 
selvregistrering. 
 
I høringsnotatet foreslås det endringer i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak 
mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) som etablerer et digitalt 
innreiseregistreringssystem for personer som reiser inn i Norge fra områder som er omfattet 
av karanteneplikten som er innført i forbindelse med covid-19-pandemien.  
 
Det pålegges en plikt for den enkelte til å registrere seg før innreise til Norge, herunder 
registrering av oppholdssted i karantenetiden. Plikten skal i utgangspunktet gjelde alle som 
reiser inn i landet, med enkelte nærmere angitte unntak. Formålet med registreringen er å 
sikre etterlevelse av karanteneplikten, styrke smittevernet og bidra til bedre 
smitteoppsporing, og opplysningene skal derfor kunne utleveres i de tilfeller der det er 
nødvendig for disse formålene. 
 
Personopplysninger skal slettes etter 20 dager. Obligatorisk registrering av innreise og 
karantenested er også en effektiv måte å informere de som krysser grensen om norske 
smittevernregler. Det tas sikte på at registreringssystemet er i drift fra januar 2021. 
 
Helse Vest støtter god grensekontroll og myndighetenes mulighet for å følge opp etterlevelse 
av karanteneplikten. Det virker rimelig for reisende at de kan forberede og registrere mest 
mulig selv noe som også kan avlaste arbeidet for grensekontrollen, politiets håndheving av 
brudd på karantenebestemmelsene mv.  
 
Det foreslås at opplysningene skal gis på «fastsatt skjema». Formuleringen åpner for at 
opplysningene legges inn i et digitalt egenerklæringsskjema som registreres i et digitalt 
system. Bestemmelsen tar også høyde for at det kan innføres fysiske egenerklæringsskjemaer 
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ved behov. Vi legger til grunn at dette skjer i tråd med gjeldende lovverk om behandling av 
personopplysninger. 
 
Helse Vest støtter opp under departementet sin vurdering om at et 
innreiseregistreringssystem kan ha positive virkninger for smittevernarbeidet og for 
oppfølging av om innreisekarantene etterleves. Vi støtter også opp om at et 
registreringssystem vil kunne bidra med nødvendig informasjon for Arbeidstilsynets utvidete 
oppdrag med tilsyn med arbeidsgiveres ivaretakelse av smittevern og kontroll med 
virksomheter som benytter utenlandske arbeidstakere. 
 
Vi er opptatt av at en ivaretar mulighet for å registrere samfunnskritiske oppgaver – som skal 
suppleres med bekreftelse fra oppdragsgiver slik dette er etablert for landets helseforetak/ 
sykehus. 
 
Det er etablert felles rutiner for helsepersonell i helseregionene, som fungerer godt.  Det er 
også andre enn helsepersonell som skal utføre kritiske samfunnsoppgaver, som har behov for 
en smidig og god grensepassering/kontroll enn de som er nevnt i høringsnotatet. Det kan 
blant annet være personell som skal utføre vedlikehold på kritisk medisinsk teknisk utstyr. 
  
Vi har etablert rutiner og dokumentasjon som skal forevises ved grensepasseringer, se 
vedlegg. Dersom det blir en løsning i et digitalt system, bør det være spørsmål om de skal 
utføre kritiske samfunnsoppgaver, hvilke og om de har konkret bekreftelse for oppdraget som 
vil bli forevist ved grensepasseringen. Vi tror det kan skape utfordringer for de som skal utøve 
grensekontrollen opp mot registrerte data i en digital registrering uten at etablerte rutiner for 
helsepersonell og andre som skal utføre kritiske samfunnsoppgaver blir ivaretatt og blir en 
del av informasjonen som skal registreres.  Det er viktig at registreringen er så fullstendig som 
mulig.  
  
Vi vil også ha behov for god informasjon til alle leverandører og helseforetak om ordningen og 
hva og hvordan løsningen vil fungere. Vi vil sørge for at våre leverandører sørger for rettidig 
registrering og at dokumentasjon som vist i vedlegg skal forevises ved grensepassering.  Dette 
vil kreve god kommunikasjon og informasjon for alle involverte og vi trenger noen dager for å 
få å håndtere dette før iverksetting.   
 
Vi står gjerne til tjeneste med ytterligere informasjon og bidrar gjerne i prosessen med 
etableringen av en digital løsning.   
 
Vennlig hilsen 
 
Hilde Christiansen 
Direktør medarbeider, organisasjon og teknologi 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent av:Hilde Brit Christiansen direktør medarbeider, 
organisasjon og teknologi 
 

 
Vedlegg: 

1 Skjema - grensekontroll 
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