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Om dette dokumentet 

 

Formål Formidle Covid-19 relaterte krav til personell som skal reise offshore 

i den hensikt å redusere smitterisiko for den som reiser og for å 

redusere sannsynligheten for å få smitte på innretningene.  

Gyldig for Dokumentet er gyldig for alle innretninger hvor Aker BP er operatør, 

og for rigger koblet opp mot Aker BP innretninger. 

Revisjonsperiode Ved behov 

Avvik/ 

Unntak 

Dersom krav beskrevet i dette dokumentet ikke kan følges, skal 

prosess for avvik og unntak anvendes. Unntak fra denne instruks 

skal godkjennes av AOM for feltet det gjelder. 

 

 

Rolle Navn 

Eier Håvard Haslerud (Operations Manager)  

Verifiserer Edvin Danielsen (Operations Advisor) / John Olaf Næsheim (FAL)  

Koordinator Jan Erik Hidle (HSSEQ Manager)  
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1 Innledning og formål 

Aker BP følger fortløpende utviklingen av COVID-19 utbruddet og myndighetenes 

anbefalinger for å redusere smittespredning i samfunnet. Formålet med instruksen er å 

redusere risiko for å bringe smitte om bord på Aker BP opererte offshore installasjoner. 

2 Plikt til å holde seg informert 

 

Det er viktig at du gjør deg kjent med offentlige krav og følger koronasituasjonens utvikling i 

media. Vi anbefaler Helsedirektoratets hjemmesider for god og oppdatert informasjon. 

Koronaforskriften finner du her. 

Dersom du ankommer Norge fra utlandet er det viktig at du i god tid før reisen setter deg inn i 

gjeldende regler for krav til registrering, koronasertifikat, testing og karantene – og hva som 

gjelder for din situasjon. Reglene kan endre seg, men du finner oppdaterte offentlige krav 

her: Coronavirus in Norway: Travel advice - helsenorge.no 

Vi er avhengige av at hver enkelt medarbeider tar sin del av ansvaret for å beskytte seg og 
for å gjøre gode vurderinger av hvilken risiko han/hun til enhver tid utsetter seg for. 

 

3 Rådgivning for deg som skal reise 

Aker BP har etablert en rådgivningstjeneste som besvarer helserelaterte spørsmål i 
forbindelse med utreise offshore. Spørsmålene besvares av sykepleier og lege. Ta kontakt 
på e-post utreise@akerbp.com dersom du nylig har eller nylig har hatt Covid-19 infeksjon, er 
i karantene, eller som har symptom på luftveisinfeksjon. Ta også kontakt om noen i din 
husstand er syke 

4 Testing før utreise 

Før du reiser offshore skal du teste deg for Covid-19. Du kan selv velge ett av de tre 
alternativene under: 

 

4.1 Hjemmetest / antigen hurtigtest 

Du kan teste deg selv ved bruk av en antigen hurtigtest. Testen må gjentas tre ganger, dag 
3, dag 2 og dag 1 før utreise. 

 
Hurtigtesten kjøper du selv, f.eks. på et apotek, og fører utgiften på reiseregning. 

 

Ankommer du Norge fra utlandet vil hurtigtesten du tar på grensen telle som én av de tre 
hurtigtestene du må ta.  

  

https://www.helsedirektoratet.no/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470
https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/international-travels
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4.2 Lokalt privat testsenter / PCR-test 

Du kan ta en PCR-test på ditt hjemsted, eller stedet du reiser fra, hos et lokalt privat 
testsenter, som f.eks. Aleris, Volvat eller tilsvarende. Testen må være tatt mindre enn 72 
timer og svar foreligge før utreise. 

Du organiserer testingen selv og utgiften føres på reiseregning. 

 

PCR-test utført i forbindelse med innreise til Norge vil også være gyldig. 

4.3 Test på Sola eller i Brønnøysund / PCR-test 

Du kan også, som før, teste deg ved utreisestedene våre. Testen må tas minst tre timer før 
planlagt innsjekk. 

 

Utreise Sola:  

 

MERK: Tilgjengelig fra mandag 20. desember og utover. 

 

Den reisende bestiller selv tid for prøvetakning via Aker Care’s nettbaserte og selvbetjente 
booking system, her. Merk at det i booking systemet er angitt Aker Care Stavanger som 
teststed. Dette er ikke riktig og testen gjennomføres på Clarion Air Sola. Timebestillingen for 
testing på Sola koster 6 kroner. Dette kan føres på reiseregning. Åpningstid for prøvetaking 
på Sola vises når en booker time. 

Det er ikke mulig å booke tid med utenlandsk telefonnummer. Dersom du har utenlandsk 
telefonnummer eller av andre grunner ikke får bestilt time via bookingsystemet, sender du en 
henvendelse via epost til covid19@akercare.com som inneholder følgende informasjon: 

- Navn og fødselsdato 
- Mobilnummer 
- Utreisedato og tidspunkt for innsjekk på heliporten 
- Ankomst Sola 
- Antall tester og hyppighet mellom disse 

Personer som ikke tidligere er registrert hos Aker Care vil ved bestilling få en automatisk 
melding om at timebestillingen ikke kan gjennomføres og at en forespørsel er opprettet. 
Denne behandles da manuelt og den reisende tildeles time og bekreftelse sendes ut med 
noe forsinkelse. Dette gjelder kun første gang man registreres hos Aker Care. Ved senere 
timebestilling vil bekreftelse for time tildeles umiddelbart.  

 

Utreise Brønnøysund:  

 

MERK: Tjenesten er under etablering. Forventet tilgjengelig i løpet av uke 51. 

 

Den reisende bestiller selv tid for prøvetaking. Booking gjennomføres elektronisk, her. Bestill 
gjerne tid til testing dagen før utreise. Åpningstid for prøvetaking i Brønnøysund vises når en 
booker time. Testing gjennomføres ved egen testlokasjon ved i Strandveien 30, 8904 
Brønnøysund. Kontaktinformasjon til Bedrifthelsetjenesten: sykepleier@shbht.no/ telefon: 
919 21 909. 

 

Merk at du kan teste deg på Sola når du er på vei til Brønnøysund dersom det er din 
reiserute. 

https://helserespons.no/timebok/group/akercare/custombooking/?lng=NOR&service=COVID-19&location=AKER%20CARE%20STAVANGER&personnel=COVID-19&todayonly=false&noclosinghours=true
mailto:covid19@akercare.com
https://shbht.makeplans.no/services/14975/slots
mailto:sykepleier@shbht.no
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4.4 Viktig om testing – og spørsmål 

Dersom du av praktiske årsaker ikke får testet deg må du kontakte utreisesykepleier ved å 
sende mail til utreise@akerbp.com. 

Merk at testresultatet ikke overføres til DaWinci. Vi stoler på at du tester deg og at du ikke 
reiser ut dersom du får et positivt prøveresultat. 

Ved positivt testresultat kan du ikke reise offshore og du vil enten bli isolert på kommunalt 
isolasjonshotell eller i hjemmet.  

Har du spørsmål om din situasjon, om symptomer, kjent eksponering, eller testresultat, så 
skal du kontakte utreisesykepleier ved å sende mail til utreise@akerbp.com

 

mailto:utreise@akerbp.com
mailto:utreise@akerbp.com

