
 

 

27. mai 2021 

 

 

 

 

 

RAPPORT  

ANALYSE AV BEHOV OG KONSEKVENSER  

NORSKE SJØFOLK PÅ KARANTENEHOTELL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Syver Grepstad, Leder for kommunikasjon, politikk og samfunnskontakt, Norsk Sjøoffisersforbund 

 

 

  



 
 

Side 2 av 11 

 

 
 

 

Forord 
 

Sjøfolk har i løpet av Covid-19-pandemien blitt påvirket i stor grad av ulike restriksjoner. I løpet av 
våren og sommeren 2020 var det store utfordringer knyttet til fri ferdsel mellom ulike land. Et 
kjennetegn i internasjonal skipsfart er at sjøfolk jobber på fartøy som krysser landegrenser. Når 
mannskap om bord skal skiftes må også landegrenser krysses. Restriksjoner for internasjonale reiser 
rammet derfor sjøfolk ekstra hard da de risikerte å bli låst om bord uten mulighet for hjemreise. Til 
tross for disse utfordringene har man klart å opprettholde aktiviteten i internasjonal skipsfart, noe 
som har vært et viktig bidrag for å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner.  

På verdensbasis bidrar skipsfarten med 80% av all varetransport. Ifølge «Maritim 
verdiskapingsrapport 2021» utarbeidet av Menon var verdiskapinga i Norge fra den maritime 
næringa i 2020 beregnet til 144 mrd. NOK, etter et fall på 8% fra 2019. Rederiene stod for 86 mrd. 
NOK av denne verdiskapninga der norske sjøfolk spiller en viktig rolle. At næringa har tilgang på 
operativ maritim kompetanse ar avgjørende ut over den faktiske jobben som blir utført om bord av 
denne gruppen. Hele verdikjeden har behov for denne yrkesgruppa.  

Hovedvekten av norske sjøfolk jobber på fartøy i Norge, men det er også mange norske om bord på 
fartøy som befinner seg andre steder i verden. I hovedsak jobber norske sjøfolk på fartøy registrert 
med norsk flagg (NOR/NIS), men noen kan også jobbe på fartøy med norske eiere som benytter 
andre flagg enn NOR/NIS. Et fåtall vil kunne jobbe på fartøy uten norsk tilknytning. 

Norske myndigheter var tidlig ute med særordninger som på best mulig måte beskyttet sjøfolks 
behov for å komme til og fra fartøy. Dette var et viktig bidrag for å opprettholde aktiviteten på sjøen 
samtidig som man vernet en utsatt yrkesgruppe. Sjøfolk fikk tidlig betegnelsen ”samfunnskritisk 
personell» i Norge.  

Siden fartøy til enhver tid forflytter seg, finnes det ingen nøyaktig oversikt over hvor mange norske 
sjøfolk som til enhver tid befinner seg i ulike områder. For å forsøke å tallfeste dette har Norsk 
Sjøoffisersforbund nå gjennomført en spørreundersøkelse til egne medlemmer, og i tillegg kartlagt 
hvor i verden NOR/NIS skip befinner seg.  
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Sammendrag 
 

Kartlegging av antall nordmenn som jobber på skip utenfor Schengen/EØS/Storbritannia. 

Hvor norske sjøfolk til enhver tid oppholder seg blir ikke registrert. Basert på en analyse av fartøy 
med NOR/NIS- flagg og utsendt spørreskjema kan vi likevel gjøre et realistisk anslag om at mellom 
1000 og 1200 Norske sjøfolk nå oppholder seg utenfor EØS/Schengen/Storbritannia. 

Når det gjelder vurdering i forhold til krav om fritak fra karantenehotell kan denne gruppa enkelt 
avgrenses fra andre grupper og er lett identifiserbar. De det gjelder vil ved innreise ha enkelt 
verifiserbar dokumentasjon. 

Smittevern 

De store konsekvensene av eventuell smitte om bord gjør at rederiene har jobbet aktivt for å 
etablere godt og nødvendig smittevern. Det er strenge bransjestandarder som rederiene har bygget 
videre på i sine rutiner. Sjøfolk blir testet før utreise, og sitter i stor grad i karantene før de går om 
bord. Om bord er de underlagt strenge restriksjoner og i ofte fratatt muligheten til å gå i land. Det er 
derfor svært lav smitterisiko om bord. Fartøyet blir en kohort med liten utskifting av personer. 
Eventuell smitte om bord vil høyst sannsynlig bli oppdaget. 

Når sjøfolk skal reise hjem fra fartøyet er de også pålagt restriksjoner og prosedyrer. Det 
gjennomføres testing før avreise. Innad i landet der de går i land organiseres egen transport med 
kontrollerte smitteverntiltak under transporten. Ved ankomst til Norge gjennomgår sjøfolkene nye 
tester. 

Risikovurderinger og gode rutiner er en sentral del av arbeidet om bord i et fartøy. Sjøfolk er derfor 
særdeles skikket til å gjennomføre trygg karantene i eget hjem. 

Negative konsekvenser 

Påkjenningene sjøfolk lever med som følge av covid-19 restriksjoner er allerede store. Alle er pålagt 
strenge restriksjoner og mange lever i full isolasjon om bord uten mulighet til å bevege seg utenfor 
fartøyet fra de mønstrer på frem til de mønstrer av for hjemreise. De er ikke bare pålagt 
innreisekarantene etter hjemreise, men ofte også karantene før de skal tilbake om bord. En sjømann 
med 5 ukers turnus kan ende opp med at tida til fri disposisjon hjemme blir redusert til bare 2 uker i 
løpet av en 10 ukers periode. Det er få, om noen, andre grupper arbeidstakere i Norge som over tid 
uavbrutt har fortsatt sitt arbeid under så inngripende tiltak. 

Totalbelastningen for denne gruppa blir uforholdsmessig stor dersom de i tillegg til isolasjon om bord 
og karantene ved utreise og hjemreise også må sitte isolert på karantehotell før de får komme hjem.  
Gjennomføring av innreisekarantene hjemme medfører også restriksjoner for omgang med nær 
familie, men er likevel en mindre psykisk belastning både for sjøfolkene og deres familie fordi de da 
vil kunne være på samme sted. Dette vil ha stor betydning for å redusere slitasjen denne viktige 
gruppa arbeidere blir påført i under pandemien. 

Risikovurdering av smittefare 

Det spesielle forhold som gjør at en risikovurdering av smittefare for sjøfolk skiller seg fra andre 
yrkesgrupper/reisende. 
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Om tallene i rapporten / data og informasjonskilder 
 

Rapporten har i hovedsak satt søkelys på sjøfolk utenfor EØS/Schengen/Storbritannia. De strengeste 
reglene for karantenehotell gjelder for sjøfolk som kommer fra disse områdene.   

Rapporten har brukt to hovedkilder for informasjon: En spørreundersøkelse og innhenting av data fra 
AIS register.  

 

Spørreundersøkelse: 

Spørreundersøkelsen ble sendt ut til medlemmer i Norsk Sjøoffisersforbund 18. mai 21, og ble da 
distribuert til 3389 respondenter. Formålet var å finne ut hvor mange norske sjøfolk som arbeidet i 
områder som er omfattet av kravet om karantenehotell. Det var også ønskelig å undersøke hvilke 
restriksjoner disse var utsatt for, og hvordan opphold på karantenehotell ville påvirke dem.  

Det ble først gjort et utvalg blant medlemmene der vi valgte bort dem vi med sikkerhet visste var 
registrert med tariff innenfor segment som kun operer i Norge fordi et stort flertall i denne gruppa 
ikke ville falle inn under primærmålgruppa. I resterende gruppe ville også mange være i jobb i Norge, 
men vi hadde ikke verktøy for å sile ut hvem dette gjaldt. For å være sikre på å nå ut til alle som 
kunne være i jobb på fartøy i de relevante områdene ble derfor også en del med jobbsted i Norge 
mottakere av spørreundersøkelsen. Ved utsendelse ble det imidlertid informert om at undersøkelsen 
var mest relevant for sjøfolk som reiser ut og inn av landet når de skal til og fra jobb.  

 

Figur 1 

Totalt svarte 548 på alle eller noen av spørsmålene. Av disse var 270 responser fra sjøfolk utenfor 
EØS/Schengen/Storbritannia. Svarprosent kan framstå som lav, men det er positivt at svært mange 
av dem som har svart er i målgruppa. Vi mener derfor undersøkelsen gir et godt bilde av situasjonen 
for gruppa utenfor EØS/Schengen/Storbritannia 

AIS- informasjon: 

Opplysninger innhenting fra AIS (Automatisk identifikasjonssystem) er fra «Marine Traffic» datert 17. 
Mai 2021. Dette er et automatisk rapporteringssystem der alle fartøy over 500brt kontinuerlig sender 
ut signal om plassering, destinasjon m.m. På denne måten kunne vi registrere hvor alle fartøy med 
norsk flagg (NOR/NIS) befant seg på et gitt tidspunkt.  
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Hvor mange norske sjøfolk er påvirket av kravet om karantenehotell 
 

Det finnes ikke noe register for hvor norske sjøfolk befinner seg. Det er derfor ikke mulig å fastslå 
nøyaktig hvor mange som blir pålagt karantenehotell fra ulike land. For å komme med et godt 
estimat har vi som beskrevet innledningsvis brukt to metoder, spørreundersøkelsen og lokalisering av 
NOR/NIS-registrerte skip  

Det er mulig å finne opplysninger om hvor alle fartøy med ulike flagg befinner seg ut fra AIS-
informasjon sendt fra fartøyene. De fleste norske sjøfolk jobber på fartøy registrert med norsk flagg 
(NOR eller NIS). Vi kan nøyaktig fastslå hvor mange NOR/NIS skip som befinner seg i ulike områder. 
På skip med NOR-flagg er ofte hele besetningen norsk. På skip med NIS-flagg er et mindretall av 
besetningen norsk, og det vil også ofte vær skip med NIS-flagg uten norsk bemanning om bord. 
Ettersom det ikke finnes åpen informasjon om besetningens nasjonaliteten på ulike skip kan man 
ikke nøyaktig fastslå hvor mange norske som jobber på skipene i utvalget. Sammen med annen 
informasjon vil det likevel bidra til å kunne estimere et antall. 

17. mai 2021 var det 305 fartøy med Norsk flagg som oppholdt seg utenfor 
EØS/Schengen/Storbritannia.  

Område Antall 

AG - Arabian Gulf 6 

CARIBS - Caribbean Sea 11 

CCHINA - Central China 8 

EAFR - East Africa 7 

EAUS - East Australia 11 

ECI - East Coast India 5 

ECSA - East Coast South America 30 

EMED - East Mediterranean 13 

INDO - Indonesia 18 

JAPAN - Japan Coast 12 

NAUS - North Australia 7 

NCHINA - North China 7 

NCSA - North Coast South America 7 

PHIL - Philippines 6 

SAFR - South Africa 10 

SCHINA - South China 9 

USEC - US East Coast 13 

USG - Gulf of Mexico 30 

USWC - US West Coast 7 

WAFR - West Africa 26 

WAUS - West Australia 11 

WCCA - West Coast Central America 10 

WCI - West Coast India 7 

Andre 34 

Sum 305 
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I spørreundersøkelsen ble det spurt om man planla å mønstre av eller på utenfor 
EØS/Schengen/Storbritannia i 2021. Som sagt vet vi ikke hvor mange av de norske sjøfolkene om 
bord som er medlem i Norsk Sjøoffisersforbund. Tallet vi får gir derfor ikke et sikkert svar på hvor 
mange norske sjøfolk som jobber i de aktuelle områdene. Besvarelsene vil likevel bidra til å få 
kartlagt og skilt ut besvarelser fra sjøfolk som faktisk er berørt av kravet om karantenehotell.  

 

Figur 2 

Alle blir bedt om å registrere detaljer om fartøyet de jobber på, planlagt avmønstringshavn og hvor 
mange nordmenn som er om bord. Svarene på dette vil gi best data på antall nordmenn i de aktuelle 
områdene. Det har vært nødvendig å gå igjennom besvarelsene manuelt og fjerne fartøy som er 
registrert flere ganger eller som skal mønstre av i havner utenfor område med relevans for 
undersøkelsen. Til slutt summeres hvor mange nordmenn som jobber på aktuelle fartøy.  

Norsk maritim bemanning jobber i en 1:1 ordning. Under forutsetning av at det er like mange 
nordmenn på begge skift må man da antallet man kommer fram til dobles.  

Det er rapportert totalt 74 ulike fartøy angitt med neste havn utenfor EØS/Schengen/Storbritannia. 
Totalt er det rapportert 398 nordmenn på hvert skift om bord. Om man setter som forutsetning at 
det er like mange nordmenn på begge skift vil det da være tototalt 796 nordmenn rapportert på disse 
85 fartøyene.  

Tallet angir bekreftede norske sjøfolk i utlandet. Det er i tillegg 220 fartøy med NOR/NIS som ikke har 
svart på spørreundersøkelsen. Det er ubesvart om det er nordmenn om bord på disse båtene. Det er 
sannsynlig at noen av fartøyene har nordmenn om bord, trolig bare i seniorstillinger på bro og i 
maskin. Det er også sannsynlig at flere fartøy ikke har nordmenn om bord. Å legge til grunn at det er 
én nordmann i gjennomsnitt per skift per fartøy kan gi et grovt anslag som tar høyde for at noen 
fartøy har flere nordmenn, andre ingen. Av mangel på annen data legger vi dette til grunn. På fartøy 
som ikke har blitt konkret rapportert er det da anslått å være 440 nordmenn.  

Når vi legger disse forutsetningene til grunn vil det være totalt 1236 nordmenn som jobber på fartøy 
som befinner seg utenfor EØS/Schengen/Storbritannia. Korrigert for den usikkerhet som knytter seg 
til hvor mange nordmenn som jobber på NOR/NIS- skip som ikke har besvart spørreundersøkelsen, 
mener vi et realistisk anslag vil være å regne med at mellom 1000 og 1200 Norske sjøfolk jobber 
utenfor EØS/Schengen/Storbritannia. 
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Smittevern for sjøfolk 
 

Sjøfolk lever under forhold som skiller seg vesentlig fra andre deler av befolkningen. De skiller seg 
også i stor grad fra andre yrkesgrupper som arbeider i utlandet.  

Spørreundersøkelsen har hatt to spørsmål med fritekst der deltakerne har hatt mulighet til å utdype 
informasjonen om sin situasjon. Her ble det spurt om «hvordan din forrige av- og påmønstring gikk 
for seg» og «Andre erfaringer/innspill?». Veldig mange har svart utfyllende på disse spørsmålene. 
Norsk Sjøoffisersforbund har også mottatt direkte innspill fra både sjøfolk og rederi som er berørt av 
kravene om karantenehotell. Drøftingene nedenfor tar utgangspunkt i svar på spørreundersøkelsen 
og mottatte innspill.  

Konsekvensen av eventuell smitte om bord i et fartøy har ført til at rederiene har iverksatt strenge 
smitteverntiltak. Som en bransjestandard har International Chamber of Shipping (ICS)  utarbeidet 
retningslinjer for smittevern om bord. Norske rederi har i stor grad gått lenger enn 
bransjestandarden. De har iverksatt strenge prosedyrer for sjøfolk om bord i sine fartøy. Dette gjør 
seg gjeldende i skriftlige instrukser til sjøfolkene.   

Hvilke type tiltak som er implementert varierer noe avhengig av type fartøy og fartsområde. Utenfor 
EØS/Schengen/Storbritannia vil norske sjøfolk jobbe innenfor flere ulike segment, som 
kjemikalietankere, FPSO, flerbruksfartøy, shuttle-tanker og forskjellige andre offshoreskip.  

En rekke smitteverntiltak gjelder på tvers av ulike segment:  

- Testing før de får reise om bord 
- Karantenerestriksjoner før de reiser om bord 
- Utstrakt bruk av privat transport  
- Ulike smitteverntiltak om bord 
- Begrensninger for landlov 
- Andre smitteverntiltak under oppholdet om bord (begrenset bruk av fellesareal, testing, 

desinfeksjon ol.)  

For å vurdere rederiene sine smitteverntiltak ble det i spørreundersøkelsen spurt om «Hvor gode 
mener du smitteverntiltakene som er innført om bord er?» 

 

Figur 3 
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Bare 8 % er negative til smitteverntiltakene om bord mens hele 92% mener tiltakene er ganske gode 
eller svært gode. Dette tilsier at rederiene har tatt smittevern på alvor og utarbeidet gode rutiner. Et 
fartøy er en lukket enhet der smitte vil kunne få store konsekvenser. Det er ikke rapportert om 
mange tilfeller av smitte om bord på denne type fartøy. Dette støtter også opp under oppfatningen 
av at det er utarbeidet gode smitteverntiltak.  

Et viktig tiltak for å hindre smitte om bord er å ha gode rutiner for de som skal komme om bord. I 
spørreundersøkelsen ble det spesifikt spurt om krav til karantene før utreise. Deltakerne fikk her 
også muligheten til i fritekst å utdype andre smitteverntiltak før utreise.  

 

Figur 4 

Et stort flertall er pålagt karantene før utreise. Gruppa som utelukkende jobber i Norge skiller seg ut 
med at de i mindre grad har krav om karantene. For land utenfor EØS/Schengen/Storbritannia vil 
mellom 80 og 90 % av de spurte gjennomføre karantene før utreise. I fritekstsvarene under samme 
spørsmål har mange fortalt at de også må avlegge negativ test og at det er restriksjoner om bord 
etter at de kommer om bord.  

Som følge av lange arbeidsperioder er det liten utskifting av mannskap om bord på fartøy i utlandet. 
Dermed er det også svært god kontroll på kohorten som er om bord. I større grad enn for de fleste 
andre grupper arbeidstakere vil man ha kontroll med at gruppa er uten smitte under sitt opphold om 
bord fordi den er isolert, som i en karantene.  
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Konsekvenser av restriksjoner 
 

Store deler av Norges befolkning er påvirket av restriksjoner som følge av covid-19. Det må belyses 
om sjøfolk som gruppe blir påvirket i større grad enn andre grupper, og hvilke konsekvenser dette 
eventuelt får. Videre drøfting tar utgangspunkt i svar på spørreundersøkelse og andre innspill Norsk 
Sjøoffisersforbund har mottatt.  

Mange sjøfolk er på grunn av sitt arbeid pålagt å reise til utlandet. Til tross for usikkerhet og 
restriksjoner har sjøfarten klart å opprettholde aktiviteten i løpet av pandemien. For å få dette til har 
fleksibilitet fra sjøfolkene vært viktig. Å jobbe om bord på et skip i utenriksfart, isolert fra 
omverdenen, er ikke et oppholds- eller arbeidssted man velger av personlige grunner. 

Arbeid på fartøy i utlandet medfører en stor grad av isolasjon. Relativt små bemanninger jobber 
sammen om bord. Man både jobber og har sin fritid i et meget avgrenset miljø med liten utskifting av 
personell der det er begrenset kontakt med andre utenom fartøyet. En slik form for isolasjon er 
psykisk krevende, og ulike restriksjoner som følge av covid-19 har økt belastningen.  

Norske sjøfolk jobber i utgangspunktet i en fast turnus der to personer deler en stilling. Den ene er i 
aktiv tjeneste ombord mens den andre har fri og er i land. Et standard årsverk for en sjømann er noe 
lengre enn et standard årsverk for andre arbeidstakere på land. En konsekvens av at tida om bord er 
lenger enn et vanlig årsverk er da at fritid hjemme blir tilsvarende avkortet. Alle restriksjoner som blir 
pålagt innenfor fritid betyr ytterligere avkortning i tida for avspasering hjemme. De må uansett reise 
ut for å for å avløse sin motpart om bord til fastsatt tid.  

Som det går fram av figur 4 er 80 - 90% av sjøfolk utenfor EØS/Schengen/Storbritannia pålagt 
restriksjoner før utreise. Dette medfører en direkte reduksjon av vanlig fritid. Reduksjon i rutetilbud 
og ukurante mønstringshavner gjør også at 1-2 dager går bort til både ved utreise og hjemreise.  

Sjøfolk er vanligvis mellom 4 og 6 uker om bord. I tillegg må de på si «fritid» gjennomføre reise til og 
fra fartøyet. Nå kommer karantene etter hjemkomst og karantene før de skal tilbake om bord i 
tillegg. En sjømann med 5 ukers turnus kan ende opp med at tida til fri disposisjon hjemme blir 
redusert til bare 2 uker i løpet av en 10 ukers periode. Det er få, om noen, andre grupper 
arbeidstakere i Norge som over så lang tid uavbrutt har fortsatt sitt arbeid under så inngripende 
tiltak. 

Krav om karantenehotell betyr økt tid borte fra hjemmet. Å gi sjøfolk unntak fra kravet om 
karantenehotell vil ikke frita dem fra å være i karantene. Behovet er at karantenekravet endres slik at 
karantenen kan gjennomføres hjemme. Det vil bety en mindre belastning for sjøfolk som da kan 
oppholde seg i eget hjem og være i nærheten av egen familie.  

De store begrensingene i fritida for sjøfolk påvirker også deres familie i stor grad. Det er selvsagt en 
påkjenning når en del av familien blir pålagt restriksjoner med ytterligere fraværende i tillegg til det 
jobben normalt innebærer.  

Under pandemien har det også vært et problem at mannskapsskifter har vært mer uforutsigbare. 
Ulike reiserestriksjoner og plutselige endringer har medført endringer på kort varsel. Når det allerede 
er så store innskrenkinger i fritida, har slike konsekvenser også hatt en ekstra stor negativ påvirkning 
på sjøfolk og deres familiers situasjon.  

 

Spørreundersøkelsen ønsker å kartlegge «I hvor stor grad tror du et eventuelt opphold på 
karantenehotell negativt påvirker din helse og arbeidskapasitet?» 
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Figur 5 

Et klart flertall, hele 88% mener karantenehotell i tillegg til andre restriksjoner er «svært» eller 
«ganske» belastende. Bare 12 % svarer at karantenehotell er lite eller ikke belastende. Dette viser at 
tiltaket har stor innvirkningen på sjøfolks helse. Fordypende svar i fritekst viser at mange nå vurderer 
om de over tid kan fortsette i en jobb med så store negative konsekvenser på egen helse.  

 

Risikovurdering av smittefare   
 

Ved vurdering av smittefare for sjøfolk er risikoen for at noen tar med smitte inn i landet og risikoen 
for at denne smitten får spre seg avgjørende. 

Flere moment har betydning for om det er risiko for å bringe smitte med tilbake til landet. For sjøfolk 
er det spesielle forhold som gjør at sannsynligheten for ukjent smitte er lavere enn for andre 
yrkesgrupper/reisende. 

- De arbeider på et fartøy som er en lukket enhet der de er en del av en fast kohort. 
- De er i stor grad isolert om bord på fartøyet uten utskifting av mannskap eller besøkende. 
- De er på jobb i 4-6 uker. Ved eventuell smitte om bord vil noen i mannskapet trolig utvikle 

symptom innen denne tiden.  
- De blir i all hovedsak testet både før de går om bord og før hjemreise. 
- Ved avmønstring skjer reiser innad i et land med privat transport og med strengt smittevern.  

Ved vurdering av risiko for å spre smitte er det også særskilte forhold som gjør at denne er lavere for 
sjøfolk enn for andre yrkesgrupper/reisende. 

- Å forholde seg til krav og rutiner er en viktig del av spesialkompetansen for sjøfolk. 
- De er vant til å etterleve et strengt smittevernregime om bord. 
- Hvem som inngår i gruppen sjøfolk er lett å identifisere og avgrense. 
- Eventuell smittesporing vil være enkel. 
- De reiser med lett verifiserbar dokumentasjon.  


