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Nedjustert TISK – forslag til innhold

• Bekreftet smittede skal fortsatt isoleres

• Smittekarantene skal kun gjelde for 

husstandsmedlemmer og tilsvarende nære

• Kommunene konsentrerer sin smittesporing om 

husstandsmedlemmer og tilsvarende nære  

• Indeks oppfordres til å varsle øvrige nærkontakter og 

oppfordre til testing



Hustandsmedlemmer og tilsvarende nære

• karantene for denne gruppen kan erstattes av testregime (forutsatt at 

eksponeringen ikke fortsetter). 

• Følgende to testregimer kan erstatte karantene, forutsatt kapasitet og 

gjennomførbarhet i kommunene:

• A) Daglig selvtesting fra fremre nese med antigen hurtigtester  i 7 

dager

• B) PCR annenhver dag i 7 dager



Øvrige nærkontakter

Nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære (øvrige nærkontakter), slipper pliktig 

karantene, men oppfordres til:

• Testing så snart de er informert om at de har vært i nærhet til en indekspasient
• Begrensing av sosial omgang inntil testsvar foreligger
• Egenobservasjon av symptomer (i 10 døgn etter eksponering)
• Lav terskel for ny testing ved symptomer

• Testing kan foregå enten ved kommunal teststasjon eller ved selvtest hjemme. To selvtester tas med et døgn 
mellomrom. 

• Test for karantene for øvrige nærkontakter utgår 

• skoler og barnehager vil kunne ha i oppgave å legge til rette for testing av nærkontakter slik de gjør i dag 
(selv om det er frivillig).



Jevnlig testing

Fortsatt aktuelt i utbruddssituasjoner 

• Kommuner vil kunne måtte legge til rette for 
testing i utbruddssituasjoner slik som i dag. 

• Kommunene kan fortsatt legge til rette for testing 
av nærkontakter når klasser er eksponert, selv om 
denne testingen er frivilling. 



Testing kan erstatte 
karantene
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Øvrige elementer: Ressursbruk, kostnad, svartid
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• Uke 37 (-38 (-39))





Informasjon til befolkningen 
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Veiledning til kommunene om nedjustert TISK
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• Helsedirektoratets veileder 

på www.helsedir.no

• Inneholder veiledning fra 

Helsedirektoratet og linker til 

råd og anbefalinger fra FHI

• FHIs koronavirusveileder på 

www.fhi.no med informasjon 

til helsepersonell

http://www.helsedir.no/
http://www.fhi.no/


Informasjon til befolkningen
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• Oppdatert informasjon fra 

Helsedirektoratet og FHI på 

www.helsenorge.no

• Legg link til aktuelle sider fra egne 

nettsider, eller kopier og bruk i eget 

materiell

• FHIs koronavirusveileder på 

www.fhi.no med informasjon til 

befolkningen

http://www.helsenorge.no/
http://www.fhi.no/
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Link: https://helsedirektoratet.imageshop.no//294179

Last ned og bruk Helsedirektoratets 

koronamateriell

https://helsedirektoratet.imageshop.no/294179
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• Alle voksne har fått tilbud om vaksine. >90% har fått 1 dose, 

>80% fullvaksinert. 

• Lang tids skjevfordeling tiltaksbyrde kontra sykdomsbyrde 

• TISK er rettet mot uvaksinerte, fremover vil det i all hovedsak 

være barn

• Fortsatt relativ lav antall innleggelser.

• Samfunnet åpner opp, kontakthyppighet og mobilitet øker

• TISK-kapasitet svært utfordret i mange kommuner

Dagens situasjon i epidemien
Case fatality rate

Andel 1 dose



Testing – Isolering – Smittesporing - Karantene
Fremover

TISK Forsterket TISK Nedjustert TISK

Normal hverdag
m økt beredskapTISK

Målrettet TISK: 
Mindre karantene og 
smittesporing fra 
kommunene, mer ansvar 
til individer

Håndtere som andre 
luftveisinfeksjoner

RS-virus



T: ved symptom, ved nærkontakt, jevnlig testing, massetesting, adgangstesting

I: tidig isolasjon

S: identifisere kontakter som er risiko for å smitte videre

K: begrense kontakter som er risiko for å smitte videre

Ulemper: enkelte tiltak er svært inngripende for individet, men også svært resurskrevende 

for samfunnet. 

Smittereduserende tiltak i TISK



Overgang til tiltak som er fortsatt smittevernmessig

effektive men også mindre inngripende for individet

Hold deg hjemme om du er syk

Teste deg om du får symptom

Smittet? Gå i isolasjon, husstandsmedlemmer blir 

hjemme eller må teste seg hyppig

Ring dine nærkontakter og be de teste seg

Nedjustering av TISK



Hold deg hjemme om du er syk

God egenobservasjon av symptomer og selvisolering reduserer risiko for videre smitte med 

minst 30%

Testing:

- fortsatt lav terskel ved symptom, nå ved økt bruk av selvtesting (høy sensitivitet i tidlig 

symptomatisk smitteførende fas, lavere terskel for testing i hjemmet)

- testing av nærkontakter (en test har høy risikoreduserende effekt)

Smittet? Gå i isolasjon

Nedjustering av TISK



Smittesporing og karanteneplikt for de mest smitteutsatte: husstandsmedlemmer og 

tilsvarende nære

Nedjustering av TISK



Øvrige nærkontakter:

- Indeks kontakter sine nærkontakter og oppfordrer til test

- Høyest risikoeksponerte nærkontakter kommer sannsynligvis å kontaktes, en test har en 

svært høy risikoreduserende effekt. Oppfordring til egenobservasjon og ny test ved 

symptomer.
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Hvorfor har barn blitt testede og vært i 

karantene under pandemien?

Smittevernloven sier at tiltak skal være 

basert på en klar medisinskfaglig 

begrunnelse, og til enhver tid vurderes som 

forholdsmessig etter en helhetsvurdering.

Forholdsmessighet: Sykdomsbyrde (risiko før 

økt alvorlig sykdom og død) kontra 

tiltaksbyrde

Hvorfor ikke fortsette alle tiltak for barn



Hvorfor har barn blitt testede og vært i 

karantene under pandemien? – for å 

hindre smitte til voksne

https://www.fhi.no/nyheter/2021/lite-covid-sykdom-og-fa-senfolger-blant-barn/

Hvorfor ikke fortsette alle tiltak for barn



Takk for meg!


