
 

Korona - forebyggende tiltak for ansatte i departementene  
Oppdatert 12.3.2020 
 
For å redusere smittefaren i forbindelse med koronavirusutbruddet gir Helse- og 
omsorgsdepartementet råd om tiltak til departementsfellesskapet. Disse rådene 
gjelder fra og med 13. mars og inntil videre.  
 
Dette gjør vi fordi Folkehelseinstituttet har definert at smittesituasjonen i Norge er over i en 
ny fase, hvor de ikke lenger finner smittekjeden til enkeltpersoner. Det er heller ikke mulig å 
identifisere alle som har koronasmitte, siden de ikke nødvendigvis har symptomer. Tiltakene 
er viktige for å redusere smitten fra person til person i samfunnet, og dermed beskytte de 
sårbare gruppene. Det gis råd om innføring av følgende tiltak:  
 

• Hjemmekontor bør benyttes når det er mulig ut fra arbeidsoppgavene og etter avtale 
med nærmeste leder. Hensikten er å skape større avstand mellom ansatte på jobb, 
slik at smitterisikoen reduseres. Det anbefales at personer i risikogruppen så langt 
det er mulig jobber hjemme.  
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/ 
 

• Hvert departement må gjøre en konkret vurdering av hvilke ansatte som har en 
samfunnskritisk funksjon i forhold til håndtering av korona-utbruddet. For disse 
medarbeidernes barn skal skoler og barnehager tilby barnepass. Inntil tilbud er 
etablert lokalt bør hjemmekontor benyttes. I vurderingen av om det er behov for tilbud 
i skole eller barnehage, må det tas med i vurderingen om den andre av foreldrene 
eller annen omsorgsperson har anledning til å passe barna. Dette er for å begrense 
antallet barn som vil ha behov for tilbud i skole eller barnehage. 

 
• For å begrense bruken av kollektivtransport i rushtiden bør det innføres kjernetid i 

tidsrommet kl. 11.00 – 14.00. Ansatte bør vurdere reise til og fra jobb utenom rushtid. 
Dette betyr i praksis at ansatte bør kunne jobbe hjemmefra om morgenen og om 
ettermiddagen. 

     
• Hold avstand til dine kolleger – gjerne minst 1 meter. Dette gjelder også i 

møtesammenheng. 
o Ingen håndhilsning. 
o Ingen klemmer eller annen fysisk kontakt. 

 
• Møtevirksomhet, både internt og eksternt, bør reduseres og prioriteres etter tjenstlige 

behov.  
o Bruk Skype eller videokonferanse. 

 
 

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/


 
 

• Tjenestereiser, både nasjonalt og internasjonalt, bør reduseres til et minimum. Det 
bør foreligge en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle basert på tjenstlige behov. 
Behovet for tjenestereise avklares med overordnet leder, og det må videre avklares 
at arbeidstaker ikke blir satt i karantene ved ankomst reisemål eller ved retur.  

 
• Ansatte i departementene frarådes private reiser både innenlands og utenlands. 

Eventuelle bestilte reiser pr. 11.3.2020 som må avlyses etter ønske fra arbeidsgiver, 
refunderes av arbeidsgiver, med mindre kostnadene dekkes av egen forsikring. Dette 
rådet gjelder foreløpig ut april. 
 

• Alle som returnerer fra reiser utenfor Norden bli satt i karantene ved hjemkomst til 
Norge. Dette gjelder med tilbakevirkende kraft for alle avsluttede reiser fra og med 27. 
februar. Karantene på 14 dager løper fra den dagen man kommer hjem. 
 

• Som ansatt i en kritisk samfunnssektor, ber vi om at ansatte også på sin fritid følger 
nasjonale råd og utviser aktsomhet for å unngå smitte. 
 

• Ta alltid med pc og strømkabel hjem etter arbeidstid i tilfelle det blir iverksatt 
hjemmekontor eller karantene.  
 

• Hygiene i fellesområder 
o Vask hendene jevnlig, særlig etter at du har tatt i dørhåndtak, kodelåser, 

heisknapper, trappegelender, kaffemaskiner m.m.  
 

• Følg med på fhi.no for oppdatert informasjon. Den enkelte bør også følge med på råd 
fra sin bostedskommune. Reiseråd finnes på UDs sider. 
 

Helse- og omsorgsdepartementet understreker at hvert enkelt departement selv må vurdere 
om lignende tiltak skal iverksettes for det enkelte departements sektor.  
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