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Etablering av koronatestsentre ved grensepassering inn i Norge
Den siste tiden har vi igjen sett økning i smittetallene med flere lokale utbrudd. Mange av disse
kan spores tilbake til reisende som kommer inn i Norge. TISK (Testing – Isolering –
Smitteoppsporing – Karantene) er regjeringens strategi for å holde epidemien under kontroll,
samtidig som man forsøker å holde samfunnet så åpent som mulig.
Høyere reiseaktivitet og økt turisme til Norge gjennom sommeren og utover høsten, gjør oss
mer sårbare for importsmitte og påfølgende smittespredning. Identifisering og adekvat
håndtering av personer som bringer SARS-Cov-2 inn i landet er essensielt for å holde kontroll på
epidemien.
Helsedirektoratet har anbefalt å senke terskelen for testing av personer som ankommer Norge.
Opprettelsen av koronatestsentre ved grensestasjoner over en viss størrelse har blitt diskutert i
noe tid og enkelte kommuner er i gang med arbeidet allerede. Flere kommuner har imidlertid
pekt på finansieringen av tilbudet som en utfordring og etterspurt klarere signaler på hvordan
det skal løses. Regjeringen har nå besluttet at kommunenes merkostnader til slike
lavterskeltilbud ved grensepassering vil bli dekket.
Helsedirektoratet ønsker å intensivere arbeidet med å etablere testsentrene. Det inviteres
derfor til informasjons- og drøftingsmøte mandag 10. august kl. 1200-1300.
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