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Bruk av PCR ved offentlig teststasjon etter innreise til Norge
Til informasjon!
Alle som kommer til Norge fra fredag 3. desember har plikt til å teste seg senest innen 24 timer.
Dette er hjemlet i covid-19 forskriftens §4d.
Det er et begrenset antall selvtester tilgjengelig. Helsedirektoratet har derfor bedt kommunene
om å benytte PCR-test når test etter innreise blir gjort ved offentlig teststasjoner.
Helsedirektorat ønsker å informere landets laboratorier om at det kan komme et økt testvolum
som følge av dette.
Helsedirektoratet ber de regionale helseforetakene sende dette brevet videre til tilhørende
laboratorier.
Brevet som er sendt landets statsforvaltere og kommuner ligger vedlagt.
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Brev til landets statsforvaltere om innreisetesting og selvtester
Helsedirektoratet viser til endret testkrav ved innreise til Norge.
OM ENDRING AV TESTPLIKT TIL INNREISENDE OG SELVTESTER

Endringen i § 4d gir alle innreisende plikt til å bli testet når de kommer til landet.
Testen skal som hovedregel tas ved grenseovergangen, men fordi kapasiteten på
teststasjonene ved grensen er begrenset, kan den reisende teste seg et annet sted. Dette skal
skje innen 24 timer etter ankomst til Norge.
Både i første og andre ledd av § 4d er det innført en mulighet til å bruke selvtest hvis man ikke
kan teste seg ved grenseovergangen.
Kommunene har ikke plikt til å dele ut selvtester til de innreisende.
Tester som blir gjort ved grenseovergang eller på offentlig teststasjon i kommunen er gratis.
Det gjelder ikke for reisende som bruker selvtest for oppfylle testplikten.
Muligheten til å ta en selvtest, innebærer en forenkling for den enkelte reisende. Derfor er det
ikke nødvendig at det offentlige dekker utgifter til selvtester.
Det må vurderes lokalt om man ønsker å benytte kommunens selvtester til testing av
innreisende.
Det er et begrenset antall selvtester tilgjengelig. Helsedirektoratet ber derfor kommunene om å
benytte PCR-test når testen tas ved offentlig teststasjon.
OM TESTKAPASITETEN TIL TESTSTASJONER VED GRENSEOVERGANGER

Målet er at kapasiteten ved teststasjoner ved grenseoverganger skal, i den grad det er mulig,
benyttes til målrettet testing mot personer som kommer til Norge fra risikoområder for
omikronsmitte. Det gjelder for eksempel, men ikke utelukkende, flyplasser som til vanlig har
mellomlandinger fra det sørlige Afrika, eller på annen måte har reiseruter tilknyttet det sørlige
Afrika. Teststasjonene ved flyplasser og teststasjonen på Svinesund, har fått føringer om å teste
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så mange de klarer med dagens kapasitet. Noen av teststasjonene på grensen øker nå sin
kapasitet.
Det er ingen endring i føringene for kommuner som har hatt, eller har, teststasjoner ved
grenseoverganger ved vei eller havner. Grunnet begrenset tilgang til selvtester, kan teststedet
på grensen oppfordre reisende om å få tatt en PCR-test på en offentlig teststasjon.
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