
Smittevernlegen informerer 

NÅR ARBEIDSGIVER KREVER HELSESJEKK 

ELLER TEST FOR CORONA-VIRUS (01.03.20) 

GJELDER ARBEIDSGIVER UTENFOR 

HELSEVESENET 

  
Flere arbeidsgivere sender ut krav til sine ansatte om at de skal gjennomføre «helsesjekk» og/eller teste 

seg for corona-virus. Ulike firmaer setter opp ulike kriterier som skal utløse slik helsesjekk eller 

testing. Slike krav er en sak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.  

 

Det er ikke det offentlige helsevesenets sin oppgave å teste eller undersøke personer utenfor det som 

er medisinsk indikasjon for å gjøre dette. Indikasjon for undersøkelse/testing angis p.t fra 

Folkehelseinsitituttet og oppdateres fortløpende (se fhi.no). 

 

Dersom arbeidsgiver stiller krav til «helsesjekk»/test for personer som er friske, eller som ikke har 

medisinsk indikasjon for det, vil forespørsel om dette bli avvist fra det offentlige helsevesenet. 

Arbeidsgiver må selv evt. besørge slike undersøkelser i privat regi eller via sin 

bedriftshelsetjeneste.  

 

Arbeidgiver kan også stille krav til hjemmekarantene for sine arbeidstakere som er strengere enn 

offentlige retningslinjer. Dette er også en sak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er kun 

hjemmekarentene ilagt fra lege som gir rett til sykemelding fra NAV. 

 

Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset?  
Ta kontakt med lege på telefon for råd og avtale om undersøkelse: 

Ring legevakt på telefon 116117 

 

Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, 

brystsmerter og pustevansker. Kontakt lege på telefon hvis du har ett eller flere slike symptomer og 

har vært i minst én av følgende situasjoner: 

 Har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene. 

 Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av 

de siste 14 dagene. 

Områder med vedvarende spredning av koronaviruset finner du på fhi.no.  

Pr 28.02.20 er dette: Kina (fastlandet),  Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene 

Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia. 

 

Folkehelseinstituttet anbefaler pr nå kun hjemmekarantene for de med høy risiko for å ha blitt smittet. 

Dette gjelder personer som har hatt nærkontakt med noen som har fått påvist infeksjon med 

koronaviruset. 

 

VIKTIGSTE FOREBYGGENDE TILTAK: Hygiene! 
Vann og såpe viktig for å begrenser smitte. Utfør håndvask regelmessig, og ha antibac tilgjengelig om 

håndvask ikke er mulig. Host i albuen eller i papir.  

 

Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, kan du 

ringe: 815 55 015 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/

