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Globale reiserådet fra UD

• Pressemelding | Dato: 24.09.2021

• Reiserådet som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendig til 
alle land utenom EU/EØS, Storbritannia og Sveits, samt enkelte land 
og områder utenfor Europa forlenges ikke etter utløpsdatoen 1. 
oktober

• Det er ikke lenger grunnlag for et slikt globalt reiseråd. Vi går nå 
tilbake til å gjøre en vurdering av om hvert enkelt land skal ha 
reiseråd. Pandemi- og helsesituasjonen vil være del av vurderingen 
sammen med sikkerheten i landet

• Last ned den nye appen Reiseklar fra UD som gir tilgang til reiseråd, 
reiseinformasjon og reiseregistrering på ett sted

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm_oppheves/id2872528/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm_oppheves/id2872528/


Reiseaktivitet fører til spredning av virus på tvers av 
landegrenser; 109 flyvninger i september med 
påvist covid-19 smitte meldt til FHI

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/koronavirus-og-covid-19-pa-offentlig-kommunikasjon/#block32320367

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/koronavirus-og-covid-19-pa-offentlig-kommunikasjon/#block32320367


Covid-19 
vaksineringer
i verden pr. 
26.09.2021

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

WHO: De fleste land i Afrika 
kommer ikke til å nå målet 
om å vaksinere sine 10 % 
mest sårbare innen slutten 
av september 2021

https://coronavirus.jhu.edu/map.html


• Tre land ble 2. september koblet til EUs løsning med 
koronasertifikat med QR-kode; Nord-Makedonia, Tyrkia og 
Ukraina. I tillegg ble Albania, Færøyene, Marokko og Panama 
også koblet til EUs løsning for koronasertifikat fra 21/9

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

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


https://reopen.europa.eu/en

https://reopen.europa.eu/en


Kryssvaksinering og reise

• Norge vil fortsette å bruke de to mRNA-vaksinene om hverandre, slik at flest mulig 
blir fullvaksinert raskest mulig

• Minst 15 EU-land har brukt kryssvaksinering og EU anbefaler at personer som er 
kryssvaksinerte på bakgrunn av nasjonale vaksinestrategier skal anerkjennes som 
fullvaksinerte. Canada har dessuten kryssvaksinert i stor skala med de samme 
vaksinene som Norge

• Standarden internt i EU/EØS-området er at vaksinepasset gir status som 
fullvaksinert to uker etter siste vaksinedose ved innreise til andre EU-land. Det er 
bare den siste dosen som vises i koronasertifikatet

• Tyskland har nylig endret sine regler og godtar nå kryssvaksinerte med Pfizer og 
Moderna som fullvaksinerte for reiseformål 

• Storbritannia vil akseptere kryssvaksinering fra 4. oktober, men fra tidligere har 
landet klassifisert Norge som grønt og har ikke hatt karantenekrav for reisende 
herfra. Dette gjelder uavhengig av vaksinestatus

• USA krever foreløpig at man er vaksinert med samme vaksine for å regnes som 
fullvaksinert, men som innreisekrav gjelder negativ covid-19 PCR 

Kryssvaksinering og reise - regjeringen.no

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kryssvaksinering-og-reise/id2870344/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=rss&utm_campaign=Flere%C2%A0saker%20om%20temaet-2415244


• WHO ønsker ikke at land skal innføre krav om Covid-19 vaksinasjon 
for internasjonale reiser 
• Vet fortsatt for lite i forhold til om vaksinene redusere smitte

• Utilstrekkelig tilgang til vaksiner

• For reiser utenfor EU/EØS er det for de fleste land dokumentasjon på 
NEGATIV COVID-19 PCR som gjelder i forbindelse med innreisen



https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html


https://www.iatatravelcentre.com/world.php

https://www.iatatravelcentre.com/world.php


Informasjon til den reisende

• UD presiserer at frihet til å reise innebærer også at den som reiser selv 
må ta ansvar for valgene de tar når de er i utlandet

• Ingen reiser er risiko-fri under SARS-CoV-2 pandemien

• Regler for innreise og karantene kan endre seg raskt og det er store 
nasjonale/regionale variasjoner

• Hvis den reisende tester positivt for covid-19 under reisen, må de være 
isolert der de er og de blir kanskje nødt til å søke medisinsk hjelp lokalt

• Last ned appen «Reiseklar» og registrer reisen din slik at UD har 
mulighet til å sende informasjon på SMS eller e-post dersom det skjer 
en alvorlig hendelse

• Bruk munnbind og oppretthold de godt innarbeidede smitteverntiltak 
også på reise

• Sjekk hva reiseforsikringen dekker og ikke dekker



Reiseklar fra Utenriksdepartementet

Appen Reiseklar gir norske borgere på reise 
lett tilgang til reiseinformasjon, reiseråd og 
ikke minst reiseregistrering. Hensikten med 
Reiseklar er at nyttig og etterspurt 
informasjon skal bli enda lettere tilgjengelig 
for de som planlegger eller er på reise i 
utlandet i følge utenriksminister Søreide

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm_reiseklar/id2872531/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm_reiseklar/id2872531/


Eksempel innreise til Canada som fullvaksinert



Fit to fly attest ved 
krav om PCR test

• De fleste land krever negativ SARS-
CoV-2 PCR test før innreise med 
ulike krav om tidspunkt for tatt 

• Enkelte land tillater også antigentest

• Attest på engelsk/fransk (spansk)

• Enkelte land krever også 
passnummer eller ID-kortnummer 
oppgitt på attesten





Eksempel innreise USA



Key to NYC –
Nøkkel til
byen
New York 



https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html


Familier som reiser med barn - ikke bare covid-19

https://www.who.int/news/item/15-07-2021-covid-19-pandemic-leads-to-major-backsliding-on-childhood-
vaccinations-new-who-unicef-data-shows

https://www.who.int/news/item/15-07-2021-covid-19-pandemic-leads-to-major-backsliding-on-childhood-vaccinations-new-who-unicef-data-shows


• Mange ressurser og personell har blitt omdisponert grunnet 
covid-19 pandemien noe som har ført til betydelige 
forstyrrelser i tilbudet om barnevaksinering i mange land i 
verden

• Klinikker har midlertidig stengt eller reduserte åpningstider

• Personer har vært avventende til å oppsøke helsetjenesten i 
frykt for smitte

• Vanskeligheter med å nå frem til vaksinasjonsstedet grunnet 
lockdown (portforbud) og endringer i kollektivtilbudet



UNICEF/UN0287582/Diefaga

https://www.who.int/news/item/15-07-2021-covid-19-pandemic-leads-to-major-backsliding-on-childhood-vaccinations-new-who-unicef-data-shows

https://www.who.int/news/item/15-07-2021-covid-19-pandemic-leads-to-major-backsliding-on-childhood-vaccinations-new-who-unicef-data-shows


Barn på reise i kjølvannet av pandemien

• Alle barn bør ha nødvendige vaksiner fra 
barnevaksinasjonsprogrammet før reisen i tillegg til aktuelle 
reisevaksiner

• Eventuelt fremskynde MMR vaksinen til;
• Barn 9 – 15 måneders alder 
• Individuell lege vurdering for barn i alderen

6 – 9 måneder for evt. off-label bruk

• Husk MMR vaksine også til ikke immune voksne i tillegg til 
andre aktuelle reisevaksiner



Influensasesongen 2021/2022

• Sesongepidemier oppstår hovedsakelig om vinteren, fra 
oktober til mars på den nordlige halvkule og april til 
september på den sørlige halvkule

• I tropiske og subtropiske land kan sesonginfluensa skje året 
rundt 

• Influensaviruset sirkulerer i enkelte land i flere verdensdeler 
selv etter nedstengningen i fjor

• Lavere immunitet i den norske befolkningen generelt i år

• Forventer et større utbrudd av influensa den kommende 
sesongen





Takk for oppmerksomheten


