
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak om karantene for helsepersonell 
 
Vedtak om: 
Med hjemmel i Smittevernloven § 4-1 d) jf. § 4-1 femte ledd fatter kommuneoverlegen i Hammerfest 
06.11.2020 et lokalt vedtak om forlenget karantenetid for helsepersonell som har vært nærkontakt til påvist 
smittet med Covid-19. Karantenetiden settes til totalt 14 dager, det vil si en forlengelse på fire dager utover 
nasjonalt fastsatt karantenetid.  
 
Medisinskfaglig vurdering: 
Hammerfest kommune står nå i en situasjon med et stort utbrudd av Covid-19 i både klinikk Hammerfest og 
kommunen. Klinikk Hammerfest har inntaksstopp og sektor helse og omsorg i Hammerfest kommune er i rød 
beredskap. Flertallet av de smittede er helsepersonell i sykehuset, og smitten har nå nådd helsepersonell i 
kommunen.  
 
Vi har observert tre tilfeller hvor helsepersonell har gjennomført karantene på ti dager etter å ha vært 
definert som nærkontakter til påvist smittet og som har testet negativt i karantenetiden, for deretter å teste 
positivt ved symptomutvikling etter fullført karantene. 
 
Det er kjent at 95 % av tilfellene fanges opp innen de første ti dagene etter eksponering. Det betyr at fem 
prosent utvikler sykdom etter ti dager.  
 
Helhetsvurdering:  
Forlenget karantenetid vil gi en ulempe med at det vil gå lengre tid før helsepersonell er tilbake i jobb. Det vil 
også innskrenke personlig frihet. Klinikk Hammerfest er rådført og sier at forlengelse av karantenetid med fire 
dager ikke vil få store konsekvenser for deres drift.  
 
Det vitenskapelige grunnlaget for 14 dagers karantene er svakt, da 95 % utvikler sykdom på de første ti 
dagene. Kommunen er imidlertid nå i en så sårbar og presset situasjon, slik at risikoen ved at noen av våre 
helsepersonell tilhører den fem prosenten som utvikler symptomer etter ti dager, vil være dramatisk. 
Kommuneoverlegen vurderer at den samfunnsmessige nytten ved smitteverntiltaket overstige den belastning 
og ulempe for de tiltaket gjelder. Frivillig medvirkning er vektlagt i vurderingen. 
 
Vedtaket har varighet i syv dager og kommunestyret må foreta en fornyet og helhetlig vurdering med 
utgangspunkt i smittevernlovens bestemmelser, dersom vedtaket skal videreføres utover syv dager. 
 
Hammerfest, 06.11.2020 
  
Sonni Schumacher og Aud Marie Tandberg 
Kommuneoverlege 


