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Hemställan om krav på test för pågående
infektion av covid-19 vid inresa i Sverige för
utländska medborgare
Bakgrund
Ett antal nya varianter av SARS-CoV-2 med befarad ökad smittspridningsrisk har
upptäckts den senaste tiden. Den mest utbredda varianten har rapporterats från
Storbritannien, den så kallade VOC202012/01 varianten, men liknande varianter
har även upptäckts i Brasilien (P.1) och Sydafrika (N501Y.V1). Dessa varianter har
också upptäckts i olika omfattning i en rad länder i Europa och globalt. Det är i
nuläget svårt att fullt ut bedöma vilka länder som har en stor förekomst av
virusvarianterna. Detta eftersom det till stor del beror på hur mycket av
diagnostiken som sker med metoder som kan fånga vissa av varianterna samt på
hur stor andel av proverna som helgenomsekvenseras. Folkhälsomyndigheten ser
risker med att dessa nya virusvarianter introduceras till Sverige via resenärer i en
sådan omfattning att vi får en ökad smittspridning som följd.
I nuläget råder inreseförbud till Sverige från alla länder utanför EU/EES samt från
Danmark och Norge. Utöver detta har Folkhälsomyndigheten utfärdat
rekommendationer för resenärer från Norge, Storbritannien, Sydafrika och
Brasilien som innefattar testning så fort som möjligt vid ankomst till Sverige och
dag fem samt att man ska stanna hemma i minst sju dagar. Även de som bor
tillsammans med resenären (hushållskontakter) rekommenderas att stanna hemma.
Arbetspendlare undantas från rekommendationen under förutsättning att de testas
regelbundet, dvs. minst en gång per vecka.

Förslag till åtgärder
Folkhälsomyndigheten hemställer om att regeringen skyndsamt beslutar om att
utländska medborgare, med de undantag som regeringen beslutar om, för att tillåtas
resa in i Sverige, måste uppvisa ett negativt covid-19 test för pågående infektion.
Kravet föreslås gälla samtliga utländska medborgare födda 2004 och tidigare
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oavsett vilket land man reser in ifrån. Den utländska medborgaren ska uppvisa ett
intyg vid gränspassagen. Folkhälsomyndigheten bedömer i nuläget att dessa krav
bör gälla fram till den 1 april 2021.
Myndigheten anser i nuläget att provtagning ska ha skett maximalt 48 h innan
avresa och att intyget ska innehålla t.ex. namn på den testade, tidpunkt för
provtagning, testresultat samt uppgift om vem som utfärdat testintyget. Dessa krav
kan dock komma att behöva justeras i takt med att exempelvis kunskapsläget och
den tekniska utvecklingen avseende tester för covid-19 ändras.
Folkhälsomyndigheten föreslår därför att regeringen bemyndigar myndigheten att
få meddela närmare föreskrifter om krav på det test som ska uppvisas samt vilka
språk som ska godtas.
Folkhälsomyndigheten avser också att rekommendera att alla, inklusive svenska
medborgare, som rest utomlands stannar hemma i sju dagar och testar sig på dag
fem efter inresa. Svenska medborgare som inte testat sig inför inresan
rekommenderas dessutom att testa sig vid ankomst till Sverige.

Beslut i detta ärende har fattats av Generaldirektör, Johan Carlson. I den slutliga
handläggningen har avdelningscheferna Anders Tegnell, Karin Tegmark Wisell
och Britta Björkholm deltagit. Chefsjuristen Bitte Bråstad har varit föredragande.

Enligt Folkhälsomyndighetens beslut
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