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Brev til landets kommuner om testing av innreisende til Norge
Regjeringen innførte 31.12.20 plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge.
Helsedirektoratet orienterte kommunene om dette i brev sendt via fylkesmennene (nå
statsforvalterne) samme dag. Plikten til å la seg teste er tatt inn i covid-19-forskriften § 4d:
Personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt som fastsatt i vedlegg A i
løpet av de siste 14 dager før ankomst til Norge, skal teste seg for SARS-CoV-2 så snart
som mulig og senest 24 timer etter ankomst til Norge. Testen skal være antigen
hurtigtest eller PCR-test
Helsedirektoratet anbefaler at den pliktige testingen fortrinnsvis gjennomføres ved
grensepasseringen. Utvalgte grensekommuner skal bygge testkapasitet for å kunne håndtere
det forventede innreisevolumet.
Forskriften åpner for at testingen kan utføres innen 24 timer etter ankomst. De reisende kan
derfor velge å reise videre til oppholdskommunen uten å teste seg ved grensestasjonen.
Testkapasiteten i alle kommuner må være god nok til at de som plikter å teste seg har et reell
mulighet til å oppfylle forskriftskravet om å få gjort dette i løpet av 24 timer. Plikten til å
fremstille seg for test ligger imidlertid på den reisende.
Det elektroniske reiseregistreringssystemet vil gi kommunene mulighet til å ha bedre oversikt
over antall test- og karantenepliktige som ankommer deres kommune.
Ansvaret for prioritering av den lokale testkapasiteten tilligger den enkelte kommune.
Pågående utbrudd eller andre forhold kan tilsi at testkapasitet i enkelte situasjoner må
omprioriteres og brukes til andre formål enn å teste innreisende innen 24 timer. Det er også
viktig å minne om at isolasjon og karantene fremdeles er de viktigste virkemidlene for å
bekjempe epidemien.
I brevet til kommunene 31.12.20 sa vi at teststedene den første tiden selv kan avgjøre om det
brukes rt-PCR eller antigen hurtigtest, og at Helsedirektoratet på et senere tidspunkt kunne
komme med føringer på foretrukket testmetode.
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Valg av testmetode
•

•

•

Testing for rt-PCR-analyse har best verdier for sensitivitet og spesifisitet og regnes
derfor som gullstandard ved testing. Ulempen er at det tar 1-3 dager før det foreligger
svar fra laboratoriet og at kapasiteten ved laboratoriene er begrenset. De regionale
helseforetakene har fått i oppdrag å innrette seg for å kunne teste 5% av befolkningen
per uke. 5%-målet er så langt ikke oppnådd ved alle RHF på grunn av begrenset tilgang
på forbruksvarer, maskiner og personell. De regionale helseforetakene arbeider aktivt
med å nå målet.
Antigen hurtigtest er anerkjent som testmetode, men med noe lavere sensitivitet enn
ved PCR-analyse. Ulempen med lavere sensitivitet oppveies i vesentlig grad ved at de
som tester positivt kan isoleres raskt, videre smittespredning kan stanses og
nærkontakter kan settes i karantene. Det anbefales at grensepasserende som tester
positivt på hurtigtest får tatt en prøve til rt-PCR-analyse. Dette gir grunnlag blant annet
for å undersøke for mutasjoner.
Covid-19-forskriften har bestemmelse for hvilke tester som skal benyttes i enkelte
situasjoner
o Personer som har oppholdt seg i Storbritannia de siste 14 dagene skal testes
med testmetoden PCR (covid-19-forskriften § 4b) (Vi gjør oppmerksom på at
denne bestemmelsen kan bli utvidet til å gjelder flere land)
o Personer som skal testes for innreisekarantene skal testes med negativt svar fra
PCR-test etter dag syv før de kan gå ut av karantene (covid-19-forskriften § 4c)

Vurdering og anbefaling om metode ved testing av innreisene
Økt testaktivitet ved grensepasseringene gir økt belastning på laboratoriene. Det er viktig å
sikre nok kapasitet til rt-PCR-analyse på laboratoriene til å kunne gjennomføre vanlig
diagnostikk og TISK-arbeidet ved utbrudd. Helsedirektoratet anbefaler derfor at alle
teststasjoner ved grensen så snart som mulig tar i bruk antigen hurtigtest som testmetode for
passasjerer som kommer fra land utenom Storbritannia.

Praktiske forhold ved bruk av hurtigtester
De reisende bør få svar på stedet. Ved positivt svar bør en følge opp med PCR-analyse før den
reisende fortsetter. Der hvor det tilbys å få svar på stedet, må man ha gode rutiner for
håndtering av de som tester positivt, samt tilstrekkelig areal ved teststasjon til egnet
venteområde. Dersom dette av kapasitetshensyn ikke er mulig, eller den reisende selv ønsker å
reise videre og ringes opp ved positivt svar, bør den reisende følges opp med PCR i
oppholdskommunen.
Ved positiv hurtigtest er det teststasjonens (rekvirentens) ansvar å kontakte og informere
pasienten og varsle kommunelege i pasientens oppholdskommune. Dersom PCR-analyse ikke er
utført ved grensepasseringen bør oppholdskommune organisere PCR-analyse så raskt som
mulig for å undersøke for muterte virus.
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Registrering av funn ved bruk av hurtigtester
Det er utviklet en egen registreringsløsning for melding av svar på hurtigtester til MSIS. For å få
tilgang må hver enkelt kommune bestille denne tjenesten hos Norsk Helsenett. Gå til lenken
under for informasjon om tjenesten og hvordan den bestilles og brukes: https://nhn.no/covid19-hurtigtest.

Finansiering

Utgifter til etablering, oppskalering og drift av teststasjonene ved grensepasseringer dekkes av
staten. Helsedirektoratet kommer tilbake til oppgjørsmetode.

Vennlig hilsen
Helga Katharina Haug e.f.
avdelingsdirektør
Jon Hjellum Vibeto
seniorrådgiver
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