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Avvikling av koronatestsentre ved grenseoverganger ved vei
Helsedirektoratet har evaluert ordningen med koronatestsentre på flyplasser, havner og
grenseoverganger langs vei, og Helse- og omsorgsdepartementet har nå besluttet om videre drift.
Ved testsentrene langs vei (Halden, Marker, Eidskog) er det estimert at 91 405 personer passerte i
perioden 01.09-10.09. 1215 personer lot seg teste, og det ble funnet 1 positiv prøve.
Etter råd fra Helsedirektoratet, har Helse- og omsorgsdepartementet besluttet at koronatestsentrene
langs veipasseringer i Sør-Norge skal avvikles som ledd i den nasjonale innsatsen for å bekjempe
importsmitte.
Basert på erfaringene til nå mener Helsedirektoratet at koronatestsentre langs veipasseringer er et
lite treffsikkert tiltak for å oppnå reduksjon av importsmitten. Viktige momenter i vurderingen er
andelen innreisende som lar seg teste, andelen positive av disse og mulighetene til å spisse tilbudet
mot grupper som har økt risiko for smitte.
Helsedirektoratet oppfordrer kommunene til å finne en hensiktsmessig videre bruk av
infrastrukturen som er bygget opp. Det kan for eksempel være å bruke dem til testing av pendlere og
andre arbeidsreisende.
De respektive kommunene kan gjennomføre avviklingen i eget tempo i dialog med Helsedirektoratet.
Avvikling må være gjennomført innen 15.11. Staten dekker kostnadene forbundet med både drift og
avvikling.
Helsedirektoratet ønsker å takke kommunene for innsatsen med å etablere og drifte
koronatestsentrene ved grensen. Det har blitt vist stor fleksibilitet og vilje til å løse oppdraget på best
mulig måte.
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