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Helsedirektoratet ber kommunene opprettholde systemet for selvregistrering av positivt
resultat på selvtester
Mer enn 340 kommuner har tatt i bruk løsninger der kommunenes innbyggere selv kan
registrere positive resultater av selvtester. Oversikt over registrerte tester blir oppdatert
fortløpende og er hele tiden tilgjengelig for kommunene og nasjonale myndigheter.
Fra slutten av januar til i dag har totalt 795.000 selvtester blitt registrert.
Selv om ikke alle som tester positivt registrerer seg, er denne ordningen nyttig fordi:




Den bidrar til at kommunen kan ha en bedre oversikt over smittesituasjonen i eget
område.
Den gir kommunen mulighet til å nå ut med informasjon og veiledning direkte til dem
som registrerer en positiv test.
Den bidrar til at Helsedirektoratet kan følge med på smitteutviklingen nasjonalt.

Derfor ber Helsedirektoratet om at kommunene, inntil videre, opprettholder løsninger for
selvregistrering.
Mange kommuner har gjort en god jobb med å informere om løsningen og har oppfordret
innbyggerne til å registrere positive resultater. Dette har ført til at mange har registrert
resultater.
Helsedirektoratet ber de kommunene som ikke har gjort det om å gjøre løsningen kjent for
innbyggerne og oppfordre alle som får positivt testresultat etter selvtest om å registrere dette.
Nederst i dette brevet finner du:



Forslag til tekst til kommunens nettsider om registrering
Forslag til tekst til tekstmelding som blir sendt til alle som registrerer positivt
testresultat

Bakgrunn
23. januar 2022 anbefalte Helsedirektoratet kommunene at de som hovedregel ikke bør tilby
bekreftende PCR til personer som tester positivt på selvtest: se brev på direktoratets nettsider.
Det er en del unntak fra denne anbefalingen.
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De viktigste årsakene til at Helsedirektoratet ikke lenger anbefaler bekreftende PCR eller
profesjonell tatt hurtigtest, er at nasjonale myndigheter ikke lenger har samme behov for å
overvåke pandemien, at kommuner ikke har kapasitet til å ta bekreftende prøver av alle som
har testet positivt på selvtest og at laboratoriene ikke har kapasitet til å analysere alle prøvene.
Da kommunene sluttet å ta bekreftende prøver systematisk, mistet vi samtidig den nasjonale
oversikten over smitte basert på testing, ettersom selvtester ikke blir registrert i MSIS. Derfor
ba vi kommunene ta i bruk løsninger der innbyggerne registrerer positive selvtester i
kommunene smittesporingssystemer. Det har bidratt til at Helsedirektoratet har bedre oversikt
over hvor mange som tester seg, forbruk av selvtester og smitteutvikling.
Forslag til tekst til kommunens nettsider
Helsedirektoratet har bedt om at alle som får positivt resultat på selvtest registrerer resultatet
sett inn her hvor folk kan registrere resultatet.
Ved å registrere positivt resultat, bidrar du til at kommunen får oversikt over smittesituasjonen
lokalt og at Helsedirektoratet holder oversikt over smitteutviklingen nasjonalt.
Hvis du registrerer positivt resultat, vil du automatisk få tilsendt en tekstmelding med lenke til
informasjon om hva du bør gjøre når du har testet positivt.
Forslag til tekst i tekstmelding til dem som registrerer positivt testresultat
"Takk for at du registrerte resultatet av selvtesten din. Du finner informasjon om hva du bør
gjøre nå på Helsenorge"
Lenken går hit: https://www.helsenorge.no/koronavirus/sjekkliste-positiv-koronatest/
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