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Etablering av testsentre for covid-19 ved større grenseoverganger i Norge
Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å etablere
koronatestsentre ved større grenseoverganger i Norge i samarbeid med kommunene.
Bakgrunnen er den økende smittespredningen de siste ukene, hvorav en stor andel kan spores
tilbake til utenlandsreiser.
Formålet med å teste personer som ankommer Norge fra utlandet er å redusere importsmitten
til Norge.
Strategien er utarbeidet i dialog med FHI som har oppdatert sine testkriterier.
Koronatestsentrene skal senke terskelen for å la seg teste ved ankomst til Norge. Sammen med
de nye testkriteriene er ambisjonen å identifisere og håndtere de personene som kan bringe
smitte inn i landet. Etableringen av testsentrene inngår i et større arbeid for å koordinere
informasjonen og testtilbudet til alle reisende på vei til Norge.
Kommunene har ansvar for å organisere og drifte koronatestsentrene. Beregnede
merkostnader forbundet med organisering og drift av testsentrene skal dekkes av staten.
Detaljene i finansieringsordningen er under utarbeidelse.
Rammer for testtilbudet
Koronatestsentrene er et tilbud til personer som ankommer fra utlandet. FHI oppdaterte
testkriteriene 12. august. Av disse fremgår det at alle som selv mistenker at de er smittet av
covid-19 bør få anledning til å teste seg. Se FHIs nettsider for oversikt av kriteriene
https://www.fhi.no/.
Følgende personer bør derfor tilbys test ved koronatestsentrene:
-

Personer som ankommer fra røde land
Personer som ankommer fra alle andre land, og som mistenker at de kan være smittet
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Koronatesten er helsehjelp
Koronatesten skal tilfredsstille kravet til forsvarlig helsehjelp og er journalføringspliktig.
Medisinsk ansvarlig ved testsenteret må være lege. Denne står som rekvirent av testen og er
ansvarlig for at informasjon om positive prøvesvar formidles til hjemkommunen (norske
statsborgere) eller oppholdskommunen (turister/andre) for smitteoppsporing. Prøvesvarene til
norske statsborgere kan formidles via helsenorge.no, mens utenlandske statsborgere må
kontaktes på annet vis, for eksempel via telefon.
Drift av testsenteret må være forsvarlig. Det må være ansvarlig helsepersonell tilstede når
testsenteret driftes, men utover dette kan kommunene organisere tilbudet etter hva som er
mest hensiktsmessig lokalt. Mye av driften kan håndteres av personell med relevant opplæring;
det viktigste er kompetanse, ikke profesjon.
Personer som tester seg må få adekvat informasjon. Det er særlig viktig å framheve at personer
kun testes for korona ved teststasjonen. Dersom man trenger annen type helsehjelp, må
personene få informasjon om at de må henvende seg til helsetjenesten på vanlig måte.
Koronatestsentrene skal ikke bemannes med personell fra helsestasjoner eller
skolehelsetjenesten.
Ønsker snarlig oppstart
Etablering av testsentre ved grensestasjoner er et høyt prioritert tiltak, og Helsedirektoratet
ønsker at disse kommer i drift så raskt som mulig. Det forventes at alle aktuelle kommuner har
etablert et tilbud innen tirsdag 25. august. Det vurderes å være behov for lavterskel testtilbud
ved større grenseoverganger i resten av pandemiens varighet. Kommunene bør ta hensyn til
dette i organiseringen av tilbudet.
Informasjon til reisende
Helsedirektoratet utarbeider nasjonalt profileringsmateriell, som for eksempel roll-ups, som
kommunene kan benytte seg av for å lede reisende til testsenteret. Her er eksempel på
hvordan det er løst på Oslo Lufthavn Gardermoen https://www.facebook.com/Oslolufthavn.
Helsedirektoratet oppdaterer også informasjon til reisende om testing og karantene, som kan
deles ut på testsentrene. For øvrig legges all informasjon til reisende på www.helsenorge.no.
Evaluering
Helsedirektoratet sikter mot å vurdere effekt og samle inn erfaringer etter 2-3 ukers drift av
testsentrene. Kommunene vil motta informasjon om hvilke kriterier Helsedirektoratet ønsker
rapportering på. Svarfrist på dette blir 10. september og Helsedirektoratet skal levere første
rapport til Helse- og omsorgsdepartementet 18. september.
Oppfølging
Det innkalles til et oppfølgingsmøte med kommunene fredag 21.08.20. Møteinnkalling og
agenda følger i eget brev.
Spørsmål underveis kan stiles til kontaktperson i Helsedirektoratet, Jon Hjellum Vibeto, via;
- Mail: jon.hjellum.vibeto@helsedir.no mailto:
- Tlf.: 414 69 530
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Dette brevet er sendt til følgende kommuner:
Larvik
Sola
Kristiansand
Stjørdal
Bamble
Eidskog
Storfjord
Oslo
Bergen
Sør-Varanger
Bodø
Sandefjord
Marker
Karmøy
Halden
Giske
Tromsø

Kopi til:
guro.winsvold@larvik.kommune.no
pernille.hegre.sorensen@sola.kommune.no
sigurd.paulsen@kristiansand.kommune.no/arild.andresen@kristiansand.kommune.no
hans.fredrik.selvaag@stjordal.kommune.no
birgit.sannes@bamble.kommune.no
kamilla.thue@eidskog.kommune.no/trond.stenhaug@eidskog.kommune.no
geir.varvik@storfjord.kommune.no
truls.baklid@hel.oslo.kommune.no
dagrun.linchausen@bergen.kommune.no
kjerstin.mollebakken@sor-varanger.kommune.no
knut.andreas.hernes@bodø.kommune.no
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ole.henrik.augestad@sandefjord.kommune.no
vidar.ostenby@marker.kommune.no/kjell.jogerud@marker kommune.no
kane1@karmoy.kommune.no
Richard.Andre.Aronsen@halden.kommune.no
lbov@giske.kommune.no
mari.enoksen.hult@tromso.kommune.no
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