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Brev til landets kommuner om forsendelse i uke 37 av covid-19-selvtester  

Det har de siste ukene blitt gjort et stort arbeid i kommunene for å tilpasse seg nye testregimer. 
Forbruket av antigen hurtigtester er stort, og det er et vedvarende høyt forsyningsbehov av 
disse testene. Helsedirektoratet har derfor gått til anskaffelse av ytterligere 5 millioner antigen 
hurtigtester. Dette er CE-merkede selvtester som kan leveres ut til publikum.  
 
Selvtestene som nå leveres kommer fra Roche. Informasjon om disse kan finnes her: 
https://dianews.roche.com/covid_selvtest.html . Bestanddelene (testbrikke, rør med buffer 
etc) er identiske med bestanddelene i antigen hurtigtestene fra SD Biosensor for profesjonell 
bruk, mens forpakning, bruksanvisning og regulatorisk godkjenning er annerledes.   
  
3 millioner selvtester skal sendes direkte til kommunene og 2 millioner til nasjonalt lager. Alle 
landets kommuner kan forvente å få levert tester i løpet av uke 37 (innen fredag 
17.september). Alle kommuner kan forvente å få et antall selvtestforpakninger tilsvarende 
10% av innbyggertallet. I hver forpakning vil det være 5 tester. Testene vil sendes til adressen 
kommunen tidligere har mottatt tester på, med mindre det er gjort avtale i løpet av siste 2 
ukene om å endre denne. Det er ikke mulig å be om endret leveringsadresse nå. 
Det vil senere bli mulig å bestille flere tester fra nasjonalt lager, men hvordan disse skal 
fordeles/prioriteres vil bli besluttet senere. 
 
Dersom kommunen ikke ønsker å bruke selvtester ber vi om at dere likevel tar imot leveransen 
og går i dialog med Statsforvalter for lokal omfordeling til andre kommuner.  

 

NÅR SKAL SELVTESTER BRUKES OG IKKE BRUKES  

Testmateriell finnes ikke i ubegrensede antall. Det viktig at kommunene benytter testene på en 
best mulig måte. Testing av barn og unge for å holde "grønt nivå" er for tiden høyt prioritert.  
Mer informasjon vil i løpet av kommende uke komme her: 
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-
karantene/testing#bruk-av-selvtester  
Informasjon og anbefalinger om jevnlig testing fra FHI kan finnes her: 
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/jevnlig-testing/  
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PRESISERING OM BRUKERVEILEDNING FOR TIDLIGERE UTSENDTE HURTIGTESTER 

Helsedirektoratet har tidligere sendt ut hurtigtester fra to leverandører som kan benyttes som selvtest: 
 

 Standard Q COVID-19 Ag Test (produsert av SD Biosensor, levert av Aidian): Dette er hurtigtester beregnet for prøvetaking i fremre 
nese. Helsedirektoratet har nå fattet et unntaksvedtak slik at disse testene kan benyttes som selvtest. 

 SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test + prøvepinner for fremre nese (produsert av SD Biosensor, levert av Roche). Helsedirektoratet har 
tidligere fattet et unntaksvedtak slik at disse kan benyttes som selvtest sammen med prøvepinner for fremre nese levert av Roche. 

Helsedirektoratet vil presisere at det er en forutsetning at en papirversjon av brukerveiledningen fra Noklus følger 
med i utlevering av utstyret. I tillegg kan eventuelle lenker/QR koder brukes.  
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