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Endringer i bruk av hurtigtester og innrapportering av positive selvtester  
 

1) Endringer i bruk av hurtigtester  

Det vises til brev av 13. januar 2022 – "Anbefalinger til kommunene om jevnlig testing for SARS-
CoV-2-viruset i barnehager, skoler, høgskoler og universiteter".  
 
I lys av smittesituasjonen og det høye forbruket av hurtigtester, anbefaler FHI og 
Helsedirektoratet at barn og unge ikke lenger testes regelmessig to ganger i uken, men at 
hurtigtester brukes målrettet ut fra symptomer og i husstander med smitte. Helsedirektoratet 
ber derfor om at kommunene ikke lenger deler ut hurtigtester til jevnlig testing i barnehager, 
skoler, høgskoler og universiteter. 
 
Følgende prioriteringsrekkefølge gjelder dersom det mangler tester på kommunalt lager: 

1. Personer med symptomer. 
2. Testing ved kjent eksponering av husstandsmedlemmer/tilsvarende nære. 
3. Testing ved kjent eksponering av øvrige nærkontakter. 
4. Jevnlig testing av personer som utfører kritiske samfunnsfunksjoner, inkl. 

helsepersonell. 
 

2) Forenklet innrapportering av positive selvtester 

Det vises til brev av søndag 23. januar 2022 der Helsedirektoratet ba kommunene om å legge til 
rette for at personer med positiv selvtest for covid-19 kan registrere denne i kommunens 
smittesporingsverktøy. Samtidig ba Helsedirektoratet om at kommunene registrerer alle 
innmeldte positive selvtester og rapportere disse videre i statsforvalternes reserveløsning hver 
uke. Denne ukentlige rapporteringen er ikke lenger nødvendig.  
 

 Fra og med 28. januar samler Helsedirektoratet inn nasjonale aggregerte og anonymiserte 

data fra de digitale smittesporingsverktøyene. Kommunene skal ikke rapportere dette i 

statsforvalternes registreringsløsning. 
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 Helsedirektoratet ber om at kommunene fortsatt legger til rette for at innbyggerne 

selvregistrerer positive resultater av selvtester for covid-19. Dette er viktig for å kunne følge 

pandemiens videre utvikling. Kommunene kan bruke denne informasjonen for å overvåke 

smittesituasjonen i egen kommune. 
 

Denne forenklingen skyldes at Helsedirektoratet har etablert et nasjonalt samarbeid med 
Remin, KS Fiks, Oslo kommune og Trondheim kommune om nasjonal rapportering til 
Helsedirektoratet. Aggregerte og anonymiserte data vil fra og med nå automatisk bli rapportert 
direkte fra de ulike systemene til Helsedirektoratet.  
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