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Kort beskrivelse
Etablering av ny prosedyre for karantenehotell i forbindelse med
Covid-19.
Arbeidsgruppen har bestått av følgende:
Are Løset (OKEA), Synnøve E. Vidstein (Vår Energi), Petter
Larsen (Equinor), Inger-Marie Schytte Blix (Akre BP), Lasse
Handeland (OFFB) og Geir Haakonsen (OFFB)
- Listen med begrepsavklaringer er oppdatert.
- Kapittel 5 nærkontakter er lagt inn i tabellen under kapittel 4.
- Endring i vedlegg 17.1, karantenebestemmelser iht.
anbefalinger fra FHI.

1 Innledning
Personell på innretningene offshore som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet
syk med Covid-19, og flys til land for å bli satt i karantene, skal ha et karantenetilbud i
nærheten av heliport. Operatørselskapene oppretter karantenehotell i samarbeid med
kommunen på stedet. Dette dokumentet er en plan for hvor slike karantenehoteller kan
opprettes, med oversikt over aktuelle kontaktpersoner på den enkelte lokasjon. Planen
inneholder også helsefaglige prosedyrer, veiledninger og råd for etablering og drift av
karantenehotellene.
Det understrekes at det kun er personell uten symptomer på Covid-19 sykdom som skal bo på
karantenehotellene, og det er kommunelegen i den aktuelle kommunen som har ansvaret for å
ivareta personell i karantene sin helse.
Personell som kommer inn i Norge i forbindelse med utreise offshore skal i 14 dagers
karantene.
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Økonomiske forpliktelser knyttet til etablering og drift av karantenehotell avklares
kontraktuelt mellom brukere og leverandører av karantenehotellene, og omhandles ikke i dette
dokumentet.

2 Folkehelseinstituttet og Norsk olje og gass
OFFB skal til enhver tid rette seg etter de retningslinjene som gis av Folkehelseinstituttet
(FHI) og Norsk olje og gass.
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
https://www.norskoljeoggass.no/arbeidsliv/covid19/

3 Juridisk ansvar
Med referanse til skriv fra Helsedirektoratet til Norsk olje og gass datert 16.03.2020, ligger
det rettslige utgangspunktet i Smittevernloven. Kommunens ansvar fremgår av lovens § 7-1,
hvor bestemmelsene i første og andre ledd lyder:
Kommunen skal sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen
med hensyn til smittsom sykdom er sikret nødvendige forebyggende tiltak,
undersøkelsesmuligheter, behandling og pleie utenfor institusjon og pleie i sykehjem
eller annen kommunal helseinstitusjon.
Kommunen skal også utføre de oppgaver innen smittevernet som pålegges i loven her
eller bestemmelser i medhold av loven, herunder skaffe seg oversikt over arten og
omfanget av de smittsomme sykdommer som forekommer i kommunen, drive
opplysning om smittsomme sykdommer og gi råd og veiledning om hvordan de
forebygges, sørge for at individuelt forebyggende tiltak blir satt i verk, sørge for at andre
tiltak etter loven her, folkehelseloven eller helse- og omsorgstjenesteloven blir satt i verk.
Etter Helsedirektoratets vurdering vil det være kommunens ansvar å sørge for at ilandbragte
Covid19 pasienter og eventuelle nærkontakter gis nødvendig smittevernhjelp og at
forebyggende tiltak iverksettes.

4 Begrepsavklaringer
Begrep
Betydning pr. 25.03.2020
Karantene på hotell

Følger retningslinjer for hjemme karantene gitt av Folkehelseinstituttet.
www.fhi.no

Karantene i hjemmet

Følger retningslinjer for hjemme karantene gitt av Folkehelseinstituttet.
www.fhi.no.
Hvis personell som skal i karantene bor i kjøreavstand fra heliport, er det
ønskelig at de kjører hjem for å gå i hjemme karantene. Pårørende kan også
kjøre nærkontakter. Nærkontakter skal unngå offentlig transport.

Isolasjon

Følger retningslinjer for hjemmeisolering gitt av Folkehelseinstituttet.
www.fhi.no. Isolasjon omhandles ikke videre i dette dokumentet.
Definisjon av nærkontakter gitt av Folkehelseinstituttet:

Nærkontakter
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https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/definisjoner-avmistenkte-og-bekreftede-tilfeller-med-koronavirus-coronavir/
Definisjon av nærkontakter (høyrisikoeksponering)
Med nærkontakter menes personer som har hatt tett kontakt med
en person som er bekreftet syk med covid-19 fra 24 timer før
symptomdebut. Man regnes som nærkontakt i 14 dager fra og med
siste kontakt med det bekreftede tilfellet. Med tett kontakt menes:
• Har bodd i samme husstand som en person som er bekreftet
syk med covid-19.
• Har hatt direkte fysisk kontakt med (for eksempel ved
håndhilsing) en som er bekreftet syk med covid-19.
• Har vært i direkte kontakt med spytt (for eksempel blitt
hostet direkte på) fra en person som er bekreftet syk med
covid-19.
• Har hatt nærkontakt, ansikt til ansikt, under 2 meter i mer
enn 15 minutter, med en person som er bekreftet syk med
covid-19.
• Har oppholdt seg i et avgrenset miljø (for eksempel et
klasserom, møterom, venterom e.l.) med en person som er
bekreftet syk med covid-19 i mer enn 15 minutter og på
mindre enn 2 meters avstand.
• Har pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale
fra, eller på annen måte har hatt tilsvarende nær fysisk
kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19,
uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr
• Har sittet i nærheten av (to seter eller nærmere i alle
retninger) en person som er bekreftet syk med covid-19 på
fly, samt andre nærkontakter på fly.
• Har vært del av samme reisefølge som en person som er
bekreftet syk med covid-19.
Hotell som blir brukt til karantene for personell som skal reise offshore, for å
unngå at disse blir smittet av Covid-19. Pre karantenehotell kan være samme
hotell som brukes til karantenehotell. I så fall kreves det at personell i pre
karantene holdes adskilt fra personell i karantene, med egne etasjer, bruker
egne innganger, ikke bruker samme heis osv. Pre karantenehotell omhandles
ikke videre i dette dokumentet.
Innreise til Norge omfattes av de til enhver tid gjeldende bestemmelser fra
norske myndigheter: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-kanforby-opphold-pa-fritidseiendommer-og-fastsetter-tydelige-regler-forkarantene-og-isolasjon/id2693647/
Karantenen skal vare i 14 dager.
Pr. 15. mars 2020 gjelder følgende:
"Karantene for personer som ankommer Norge fra utlandet
Karantene og isolasjon av personer som kommer til Norge fra
utlandet er regulert i en egen forskrift som ble gitt i statsråd 13.
mars 2020. Denne gjelder fremdeles, men den er endret i dag slik
at den innfører karanteneplikt for alle som ankommer Norge.
Endringen trer i kraft fra og med tirsdag 17. mars 2020.
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Det betyr at reisende fra Sverige og Finland skal også i karantene.
I forskriften er blant annet personer som i arbeidsforhold reiser
mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene
mellom Norge, Sverige og Finland, unntatt fra karantene når de
reiser til og fra arbeid."
Hotellet blir brukt til karantene for personell som kommer til land fra
innretning, som har hatt nærkontakt (ref. liste under), og er uten symptomer
på Covid-19.
Karantenehotellet kan også brukes til karantene for personell i forbindelse
med innreise til Norge (14 dager), før utreise til innretning.
Personell som defineres som nærkontakter bør forlegges adskilt fra personer
som forlegges i forbindelse med innreise.
Karantenebestemmelsene skal følge de til enhver tid gjeldende
bestemmelsene som er gitt av norske myndigheter (www.fhi.no).

Isolasjonshotell

Hotellet blir brukt til isolasjon av personell som kommer til land fra
innretning med påvist Covid-19 sykdom eller har symptomer på dette i
henhold til kriterier gitt av FHI. Omhandles ikke i dette dokument.
Karantenebestemmelsene skal følge de til enhver tid gjeldende
bestemmelsene som er gitt av norske myndigheter (www.fhi.no).

Kommunelege

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m. (helse og
omsorgstjenesteloven):
§ 5-5. Kommunen skal ha en eller flere kommuneleger som skal utføre de
oppgaver kommunelegen er tillagt i lov eller instruks. Kommunelegen skal
være medisinskfaglig rådgiver for kommunen.

Smittevernlege

Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven):
§ 7.2: Kommunelegen skal utføre de oppgaver innen smittevernet som pålegges
i loven.
Kommunelegen skal
a) utarbeide forslag til plan for helse- og omsorgstjenestens arbeid med
vern mot smittsomme sykdommer, herunder beredskapsplaner og -tiltak,
og organisere og lede dette arbeidet,
b) ha løpende oversikt over de infeksjonsepidemiologiske forholdene i
kommunen,
c) utarbeide forslag til forebyggende tiltak for kommunen,
d) bistå kommunen, helsepersonell og andre i kommunen som har
oppgaver i arbeidet med vern mot smittsomme sykdommer,
e) gi informasjon, opplysninger og råd til befolkningen om vern mot
smittsomme sykdommer,
f) utføre alle andre oppgaver som følger av loven eller bestemmelser i
medhold av loven, og medvirke til effektive tiltak for å forebygge
smittsomme sykdommer og motvirke at de blir overført.
Aktivitetsforskriften §8. En lege som på vegne av operatørselskapet skal
være faglig ansvarlig for helsetjenesten. Faglig ansvarlig lege.

FAL
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5 Flytskjema

Operatørselskapene har egne retningslinjer
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6 Oversikt kommuneleger ansvarlig for smittehåndtering
Kommune

Kommunelege

Mobil

E-post

Sola

Roman Benz

48136 838

roman.benz@sola.kommune.no

Bergen

Finn Markussen

97685525

Finn.Markussen@bergen.kommune.no

Florø

Dale, Jan Helge

90728004

jan.helge.dale@kinn.kommune.no

Kristiansund

Askill Sandvik

91513527

askill.iversen.sandvik@kristiansund.kom
mune.no

Brønnøysund Even Thorkildsen

97028103

even.thorkildsen@bronnoy.kommune.no

Tromsø

Kathrine
Kristoffersen

41554834

kathrine.kristoffersen@tromso.kommune.
no

Hammerfest

Aud Marie
Tannberg

78402747/
91740270

Aud.Marie.Tandberg@hammerfest.kom
mune.no

7 Oversikt karantenehotell og isolasjonshotell
Lokasjon/Kommune

Karantenehotell

Isolasjonshotell

Sola

Quality Hotel Airport

Sola Strand Hotel

Bergen

Scandic Kokstad

Florø

Kinn Hotel

Kristiansund

Grand Hotel

Sykehjem (kommunen)

Brønnøysund

Ikke besluttet pr.19.3.20

Ikke besluttet pr. 19.3.20

Hammerfest

Smart Hotel (Pre karantene
og karantene)

Kommunale leiligheter

8 Hoteller for evakuerte og pårørende (OSEP/SEP) som kan brukes
til evakuering og nedbemanning (ikke er Covid-19 relatert)
Lokasjon/Kommune

Hotell gjennom
OFFB

Hotell gjennom
Resq

Sola/Stavanger/Sandnes

Thon Hotel Maritim Scandic Hotell
Stavanger
Forus

Bergen

Thon Hotel Bergen
Airport

Quality Hotel
Edvard Grieg

Florø

Quality Hotel Florø

Quality Hotel
Florø

Kristiansund

Thon Hotel
Kristiansund
(Innlandet)

Scandic Hotell
Kristiansund

Hotell gjennom
operatør: Equinor
Avgitt til Sola
kommune
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Thon Hotel
Brønnøysund

Tromsø

Scandic
Ishavshotellet

Hammerfest

Thon Hotel
Hammerfest

Lokasjon/Kommune

Hotell gjennom
operatør:

Scandic Hotell
Hammerfest
Hotell gjennom
operatør:

Hotell gjennom
operatør:

Sola/Stavanger/Sandnes
Bergen
Florø
Kristiansund
Brønnøysund
Hammerfest

9 Kontaktinformasjon hoteller for evakuerte og pårørende
(OSEP/SEP) som kan brukes til evakuering og nedbemanning (ikke
er Covid-19 relatert)
OFFB
Hotell

Adresse

Telefon

E-post

Thon hotell
Maritim
Stavanger

Kongsgata 23

51 85 05 00

maritim.resepsjon@olavthon.no

926 97 646

Stein.rosbach@olavthon.no

55 92 00 00

bergen.airport@olavthon.no

917 79 811

jill.naustdal@olavthon.no

51 75 75 75

Q.floro@choice.no

992 39 990

Jonas.alander@choice.no

71 57 30 00

kristiansund.resepsjon@olavthon.no

Direktør
Stein Rosbach
Thon Hotell
Bergen Airport

Kogstadveien 3

Direktør
Jill Naustdal
Quality Florø

Hamnegata 11

Direktør
Jonas Alander
Thon Hotell
Kristiansund

Fiskergata 11
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911 97 100

britta.joo@olavthon.no

75 00 89 00

bronnoysund@olavthon.no

926 10 525
Strandgata 2-4

Direktør
Johanna Lindquist

Forfatter: Geir Haakonsen

jonarne.wirstad@olavthon.no

78 42 96 08

Hammerfest.resepsjon@olavthon.no

975 87 332

johanna.lundqvist@olavthon.no

RESQ
Hotell

Adresse

Telefon

E-post

Scandic
Stavanger Forus

Bjødnabeen 2

21 61 48 00

stavangerforus@scandichotels.com

Direktør
Torstein Sperre

971 27 512

Quality Hotell
Edvard Grieg
Bergen
Direktør
Kjetil Røed

Sandsliåsen 50

Quality Florø

Hamnegata 11

q.bergen@choice.com

982 95 046

Direktør Jonas
Alander
Scandic Hotell
Kristiansund
Direktør
Trygve Bjørlo

Storgata 41

Thon Hotell
Brønnøysund

Sømnaveien 98

57 75 75 75

q.floro@choice.no

992 39 990

Jonas.alander@choice.no

71 57 12 00

kristiansund@scandichotels.com

905 54 264

Direktør Jon Arne
Wirstad
Scandic
Ishavshotell
Tromsø

55 98 00 00

Fredrik Langesgt 2

75 00 89 00

Bronnoysund@olavthon.no

926 10 525

jonarne.wirstad@olavthon.no

77 66 64 00

ishavshotel@scandichotels.com
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959 33 556
Sørøygata 15

Mads Hammer

78 42 57 00

hammerfest@scandichotels.com

922 00 192

Ansvarlige for OSEP og SEP-sentere hos Equinor, OFFB og Resq
E-post
Navn
Telefon
Organisasjon
Equinor
ghjoh@equinor.com
Geir Helge
975 04 836
Johnsen
Lasse.Handeland@offb.no
OFFB
Lasse Handeland 909 15 966
Resq

Jorunn Firing

jorunn.firing@resq.no

10 Transport av nærkontakter fra innretning til karantenehotell
Helikoptertransport
Rutinene oppdateres fortløpende og det henvises til løpende oppdatering fra det enkelte
helikopterselskap og Aviation forum i Norsk olje og gass.
Transport av personell fra innretning til land som har påvist Covid-19 virus, har symptomer
på Covid-19 sykdom eller er definert som nærkontakter, koordineres av faglig ansvarlig lege i
samråd vaktlege. Faglig ansvarlig lege koordinerer med smittevernlegen / kommunelegen i
den enkelte kommune.
Fra heliport til karantenehotell
Kommunene har ansvar for transport av personell fra heliport til karantenehotell.
Har nærkontaktene eiendeler innelåst på heliport bør det etableres en sikker rutine for å få låst
ut disse eiendelene.
Omforente prosedyrer for transport av personell i helikopter til land anbefales videreført når
det gjelder transport av personell fra heliport til hotell. Unngå tett kontakt. Kommunen har
ansvar, men FAL støtter kommunelege/smittevernlege i oppfølging og rådgiving etter behov.
Forhold som beskyttelse av sjåfør, avstand mellom passasjerer, ikke blande personell med
Covid-19 symptomer og nærkontakter osv. bør avklares med kommunen.

11 Innlosjering av nærkontakter på karantenehotell
Karantenehotellet vil følge de til enhver tid gjeldende karantenebestemmelsene som er gitt av
Folkehelseinstituttet (www.fhi.no).
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Med referanse til punkt 3 Juridisk ansvar (i dette dokumentet), har kommunen ansvar for å
følge opp nærkontaktene sin helse iht. Smittevernloven § 7.1.
Faglig ansvarlig lege (FAL) for den aktuelle innretningen, har ansvar for å koordinere
oppfølging av nærkontaktenes sin helse med kommunen.
Det bør etableres rutiner for oppfølging av nærkontaktene sin helse. Kommunen er ansvarlig
men operatørselskapet/FAL støtter. Rutiner for journalføring anbefales innført.
Operatørselskapene varsler karantenehotellene og kommunen når det sendes nærkontakter fra
innretningene til karantenehotellene, slik at hotellet kan forberede seg på mottak av
personellet og kommunelegen/smittevernlegen er informert.
Det bør etableres rutiner for anskaffelse av medisiner til nærkontakter. Kommunelegen har
ansvaret, men FAL støtter kommunelegen etter behov.
Operatør- og kontraktører selskapene bør lage interne rutiner for oppfølging av personell som
sitter i karantene. F.eks. daglig telefonkontakt med nærkontaktene, som et helsemessig og
psykososialt tiltak. Nærkontaktene kan også ha behov for støtte til praktiske gjøremål, som
arbeidsgiver kan hjelpe til med. F.eks. anskaffelse av klær, hygieneartikler osv.
Hotellet og operatøren bør sette opp en bemanningsplan som sikrer forsvarlig oppfølging og
ivaretagelse, av de nærkontaktene som sitter i karantene på karantenehotellene.
Operatøren bør støtte nærkontaktene med organisering av hjemreise etter endt karantene tid.
Ved behov kan offshorepersonell som kommer til land etter endt offshore rotasjon, og som
skal i karantene før de reiser ut av Norge, innkvarteres på karantenehotell.

12 Nærkontakter som er i karantene hjemme
Operatørselskapene bør ha en plan for oppfølging av nærkontaktene som er i karantene
hjemme.

13 Tiltak for begrensing av Covid-19 smitte og opplæring i
smittevern
I den grad det lar seg gjennomføre bør karantehotellet legges i gangavstand til heliport, for å
slippe kontaminering av busser, taxi etc.
Faglig ansvarlig lege (FAL) hos operatørselskapene bør være i dialog med kommunene for å
sikre at nødvendig desinfisering gjennomføres i henhold til anbefalingene fra FHI
(karantenehotell og transportmidler):
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/sykehjem-og-smittevern-mot-covid19/
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Personell som blir sendt i land i forbindelse med Covid-19 skal bruke munnbind og hansker, i
henhold til retningslinjer som er gitt ved innreise fra innretning. Dette utstyret beholdes på til
personellet er innlosjert i respektive rom.
Kommunelegen/smittevernlegen har ansvar for smittevernopplæring av personale på hotellet.
Kommunelegen /smittevernlegen har også ansvar for at det etableres forsvarlige rutiner med
tanke på matservering, renhold, vask av klær og sengetøy, avfallshåndtering m.m. Operatøren
følger opp og påser at rutiner, opplæring og tiltak blir ivaretatt.
Hotellet har også et selvstendig ansvar for å søke nødvendig informasjon og kunnskap.
Operatørselskapene vil om mulig støtte kommunene med smittevernutstyr og eventuelle andre
behov, etter nærmere avtale mellom partene.
Hotellet bør sette opp en logistikkplan. Rengjøring, behov for utstyr, avfall, vask osv.
Kommunen bør sikre at personellet har tilstrekkelig opplæring og rutiner i håndtering av
materiale med potensiell smitte.
Rom/områder hvor det bor personell i karantene bør merkes, for å unngå utilsiktet
smitteeksponering. Hotellet har ansvar for dette i samarbeid med kommunen og
operatørselskapet.
Nærkontaktene må få god informasjon om smitteverntiltak, for å forebygge potensiell
smittespredning. Ref. FHI: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajontil-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/. (Vaner som forebygger smitte).

14 Smittevernutstyr til bruk på karantenehotell
Se eget vedlegg.

15 Rutiner for renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering
Se eget vedlegg.
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16 Vedlegg
Bestemmelser for karantene
Smittevernutstyr til bruk på karantenehotell
Renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering
Prosedyre Helsemessig håndtering av COVID-19 - Hensetjenesten
UPN - Versjon 5 (Equinor)
Logistikkprosedyrer for test av COVID-19 prøver med
helikopter/SAR (Equinor)
Forpleiningstiltak WR2557 App B COVID-19_publisert 15.3.20
(Equinor)
Forpleining - informasjon om renhold og desinfeksjon ved COVID-19
(Equinor)
Rutine for behandling av smittedrakter 230115 (Equinor)
Informasjon til deg som reiser i land fra offshore installasjon pga
covid-19 viruset
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