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Informasjon om økning i antall analyser av SARS-CoV-2 prøver ved laboratorier
Regjeringen innfører plikt til å teste seg for Covid-19 for alle innreisende til Norge fra 2. januar
2021 kl. 10.00. Testing skal gjøres så snart som mulig og senest ett døgn etter ankomst.
Som følge av dette forventes det en betydelig økning i antall gjennomførte SARS-CoV-2 tester.
Helsedirektoratet arbeider for at en vesentlig del av testingen skjer med antigen hurtigtester,
men vi ber likevel om at laboratoriene må forberede seg på å motta et økende antall prøver for
analyse.
Spesielt vil man måtte påregne økt volum fra teststasjoner fra flyplasser, ved landbaserte
grenseoverganger samt havner med ankomster fra utlandet. Aktuelle grensekommuner er bedt
om å bygge opp tilstrekkelig kapasitet så snart som mulig for å håndtere innreisevolumet over
den/de aktuelle passeringen(e). Helsedirektoratet oppfordrer laboratoriene til å opprette
dialog med rekvirenter de erfaringsmessig har fått mange prøver fra og nå må forvente
ytterligere økning fra. De lokale rekvirentene vil i oppstartsfasen sitte med best informasjon om
hvilke prøvevolumer de forventer vil bli sendt til analyse til enhver tid. Ved manglende lokal
kapasitet må prøver rutes til sentrale laboratorier. En stor andel av det økte testvolumet vil
trolig utføres med antigen hurtigtester lokalt, men det kan ta noe tid før slik testing er
implementert.
Helsedirektoratet jobber med å få en bedre oversikt over omfanget av antall tester som følge
av testplikten ved innreise til Norge.
Vi ber om at informasjonen videreformidles til aktuelle laboratorier.
Lenker for ytterligere informasjon:
• Informasjon til landets kommuner – innføring av obligatorisk testing ved innreise til Norge,
se Brev til alle landets kommuner 31.12.20
• Informasjon til mikrobiologiske laboratorier ved FHI
• Informasjon om bruk av antigen hurtigtest ved Covid-19 ved FHI
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