Behandlingsreiser til utlandet

Informasjon vedrørende Covid-19 og behandlingsreise.
Seksjon for Behandlingsreiser planlegger oppstart av våre programmer fra og med januar 2022. Dette
blant annet på bakgrunn av at Norge nå er fullt gjenåpnet og reiser til utlandet ikke lenger frarådes.
Vi har videre vurdert situasjonen i landene vi har reiser til dithen at det er forsvarlig å starte opp igjen
behandlingsreiser dit.
Dersom situasjonen skulle endre seg og reiser til aktuelle land igjen skulle bli frarådet av våre
myndigheter kan reisene bli endret eller kansellert. Det samme kan skje dersom situasjonen i
landene vi har reiser til skulle endre seg slik at behandlingsreiser dit ikke lenger kan anbefales.
Situasjonen kan endres på kort varsel og man må derfor være forberedt på at planlagte reiser likevel
ikke kan gjennomføres.

Før avreise

Husk å krysse av i svarskjema angående vaksinasjonsstatus. Hvis du vaksineres etter svarskjema er
sendt inn eller har hatt Covid må du ta kontakt med Behandlingsreiser.
Dersom landet man reiser til krever Covidvaksine for innreise, kan man bli trukket fra reisen hvis man
ikke er vaksinert.
Gå inn på www.regjeringen.no, velg land for å sjekke hva som kreves for innreise for det landet du
skal reise til.
Ved reiser til utlandet må man forholde seg til lokale råd og regler i landet man reiser til. Det kan for
eksempel være krav om munnbind og avstand, vaksinepass, testing, karantene og isolering.
I tillegg må man følge de nasjonale råd og regler som gjelder i Norge vedrørende blant annet
håndhygiene, hostehygiene og luftveissymptomer.
Ved symptomer på luftveisinfeksjon fra 2 uker og frem til avreise må du ta kontakt med
Behandlingsreiser som da vil avgjøre om du kan reise.
Ved behov for Covid-testing før/ved avreise fra Norge må deltager selv bekoste dette.

Under reisen og oppholdet

Munnbind til bruk på flyreisen og eventuelt under oppholdet må deltager selv sørge for.
Dersom man skulle få luftveissymptomer (feber, hoste, sår hals, tap av lukte- og smaksans, nedsatt
allmenntilstand) under oppholdet må man varsle personalet og holde seg på rommet.
Covid-19-testing vil organiseres på behandlingsstedet. Videre oppfølging vil skje i henhold til lokale
retningslinjer.

Har du spørsmål må du ta kontakt med Behandlingsreiser.
Telefon: 90 55 92 90 mellom kl. 12:00 og 14:00
www.oslo-universitetssykehus.no/behandlingsreiser

