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Anbefalinger om testing av barn og unge, koronasertifikat og testtilbud i kommunene 

Helsedirektoratet har mottatt flere henvendelser fra statsforvaltere og kommuner vedrørende 
behov for testtilbud i kommunene, testing av barn og unge og kommunenes plikt til å skrive ut 
koronasertifikat. Formålet med dette brevet er å avklare og svare på disse henvendelsene. 

 

Testtilbud i kommunene  

Det er fremdeles behov for testkapasitet i kommunene både for å håndtere eventuelle utbrudd 
og for å kunne tilby innbyggerne nødvendig testing. Helsedirektoratet ber om at kommunene 
opprettholder testkapasiteten ut april 2022. For mer informasjon om beredskap se brev fra 
Helse- og omsorgsministeren til landets kommuner, fylkeskommuner og statsforvalterne datert 
8. februar 2022.  

 

Testing av barn og unge 
Det er foreløpig ingen endringer i anbefalinger om bekreftende testing for SARS-CoV-2 av barn 
og ungdommer opp til og med videregående skole.  

 Helsedirektoratet anbefaler i utgangspunktet ikke at barn og ungdommer opp til og med 
videregående skole tar selvtest eller får tilbud om test på kommunal teststasjon ved 
symptomer på SARS-CoV-2.  

 Hvis et barn eller en ungdom likevel blir testet og får positivt resultat på selvtest, 
anbefaler Helsedirektoratet at kommunen tilbyr bekreftende testing til enkelte grupper.  

 Bekreftende test i kommunal regi er bare aktuelt hvis det er behov for å få registrert 
sykdommen i MSIS.  

 Registrering i MSIS er nødvendig for: 
o Barn eller unge som bør ha sykdommen bekreftet med tanke på senere 

vaksinering  
o Barn, ungdom, uvaksinerte og delvaksinerte personer uten oppfriskingsdose som 

har behov for koronasertifikat. 

Helsedirektoratet viser til brev av 23. januar 2022 om rutiner for bekreftende testing og 
selvregistrering av positiv selvtest for covid-19 for gjeldende anbefalinger. 
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https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/hod/anbud-konsesjoner-og-brev/brev/utvalgte_brev/2022/beredskap-utgifter-til-handtering-av-covid-19-pandemien-og-finansiering-i-2022/id2900348/
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/hod/anbud-konsesjoner-og-brev/brev/utvalgte_brev/2022/beredskap-utgifter-til-handtering-av-covid-19-pandemien-og-finansiering-i-2022/id2900348/
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/hod/anbud-konsesjoner-og-brev/brev/utvalgte_brev/2022/beredskap-utgifter-til-handtering-av-covid-19-pandemien-og-finansiering-i-2022/id2900348/
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og-beslutninger/Endring%20i%20rutiner%20for%20bekreftende%20PCR-test%20og%20selvregistrering%20av%20positiv%20selvtest.pdf/_/attachment/inline/e74e39b3-5993-4e8c-8c76-6df834f84aab:5adca5af69754716f27b32ac102b76f3bcdf2749/Endring%20i%20rutiner%20for%20bekreftende%20PCR-test%20og%20selvregistrering%20av%20positiv%20selvtest.pdf
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Kommunens plikt til å skrive ut koronasertifikat 

Kommunen har plikt til å utstede koronasertifikat basert på test tatt på kommunens 
teststasjon. Det følger av covid-19-forskriften § 19a.   

Plikten til å skrive ut koronasertifikat til brukere gjelder bare hvis sertifikatet er basert på test 
gjennomført på kommunal teststasjon. Kommunen må vente i 11 dager etter at testen er tatt, 
før koronasertifikat blir skrevet ut, dersom koronasertifikatet er basert på positiv test.  

Helsedirektoratet understreker at det er det elektroniske koronasertifikatet på som ligger 
helsenorge.no som er normalen. Retten til å få skrevet ut sertifikatet er innført med tanke på 
brukere som ikke har mulighet til å bruke elektroniske løsninger. Ikke-digitale brukere kan også 
bestille utskrift ved å sende brev og kopi av legitimasjon til Helfo eller ved å ringe 
Helsedirektoratets informasjonstelefon: telefonnummer 815 05 515 eller +47 21 89 80 42. 
Brukeren vil få tilsendt utskrift av koronasertifikatet i posten. 

 

For mer informasjon om koronasertifikat se Folkehelseinstituttets nettsider.  
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