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Informasjon til statsforvaltere om testing, koronasertifikat og innreise 

Til Statsforvalterne 

 
Informasjon om innreiseregler, testing og bruk av koronasertifikat ved reiser 
 
Helsedirektoratet og informasjonstelefonen mottar svært mange henvendelser om 
innreiseregler, testing og koronasertifikat. Selv om mange etater gjør en god jobb med å veilede 
publikum, kommer vi ikke utenom at den enkelte har et selvstendig ansvar for å sette seg inn 
de de reglene som til enhver tid gjelder. Samtidig opplever vi at mange enkeltpersoner har 
problemer med å finne frem til relevant informasjon. 
 
Helsedirektoratet avvikler for tiden ferie for våre ansatte, har mindre personell på jobb og må i 
denne situasjonen oppfordre statsforvalterne ved deres fagavdelinger til selv å svare ut de 
henvendelsene deres fagmiljøer kan håndtere.   
 
Her følger en oversikt over nøkkelinformasjon. 
 

Generell informasjon om reise og koronasertifikat 

Les om gjeldende regler og anbefalinger om bruk av koronasertifikat ved reiser på nettsidene til 
Helsedirektoratet og Helsenorge eller bruk chatten nede i høyre hjørne på Helsenorge. 

 

Informasjon til befolkningen på Helsenorge  

Informasjon til kommunene på Helsedirektoratets nettside 

Informasjon til private tilbydere av tester på Helsedirektoratets nettside 

Informasjonstelefonen svarer ikke på spørsmål om hvem som får reise inn til Norge.  Se UDI sin 
nettside for informasjon om dette.  

Mer informasjon til befolkningen om reiser finner du på Helsenorge 
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https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/#om-koronasertifikat
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene/testing#informasjon-til-kommuner-private-tilbydere-kan-etablere-testing-til-koronasertifikat-med-refusjon-fra-staten
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene/testing#private-tilbydere-kan-tilby-testing-til-koronasertifikat-med-refusjon-fra-staten
https://www.udi.no/om-koronasituasjonen/innreise-og-opphold/
https://www.udi.no/om-koronasituasjonen/innreise-og-opphold/
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Kommunene skal sørge for tilbud om testing til innbyggerne 
 
Konkrete tiltak som skal gjennomføres: 

 
 Kommunene skal følge FHI sine kriterier for testing  
 Kommunene har ikke plikt til å tilby testing til koronasertifikat, men kan tilby dette dersom de 

har kapasitet.  
 Personer skal kunne få utført covid-19-test uten henvisning fra lege. 

 Kommunene skal ha et bemanningssystem tilpasset det til enhver tid gjeldende 
testbehovet. Som et minimum må det raskt kunne skaleres opp til en kapasitet 
tilsvarende testing av 5 % av de som bor/oppholder seg i kommunen i løpet av en uke. 
Kommunen skal også tilby test til personer som oppholder seg på karantenehotell.  

Informasjon til kommuner: Private kan tilby testing til koronasertifikat med 
refusjon fra staten 

Helsedirektoratet har etablert en ordning der private og kommunen selv (om de har kapasitet til det) 
kan tilby gratis test til personer som ønsker koronasertifikat. Testing til koronasertifikat er basert på 
hurtigtest.  

Koronasertifikatet som vises på min side på Helsenorge har to faner. En for Norge og en for EU/EØS. 
Etter 24 timer blir det norske koronasertifikatet rødt (dersom du ikke er vaksinert eller har 
gjennomgått sykdom), men du vil fremdeles kunne se testresultatet og når testen er tatt. Dette finner 
du under EU/EØS-fanen. Dette vil vises i sju dager etter at testen er tatt.EU/EØS sertifikatet bruker 
ikke fargekoder. Dette betyr at selv om det norske sertifikatet er rødt, kan det være gyldig i EU/EØS-
land. Den som reiser har selv plikt til å sette seg inn i reglene i det landet hun eller han reiser til. 

Testing til Fit to fly-attest 

I tillegg til "testing til koronasertifikat" finnes det kommuner og private aktører som tilbyr 
testing som viser en person sin teststatus- såkalte "Fit to fly-attester".  

Dette ligger utenfor ordningen 'testing til koronasertifikat' og er en ordning som ikke gir rett til 
refusjon fra staten. Slike tester må dekkes av den enkelte.  
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https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/testkriterier/
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene/testing/informasjon-til-kommuner-private-tilbydere-kan-etablere-testing-til-koronasertifikat-med-refusjon-fra-staten
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene/testing/informasjon-til-kommuner-private-tilbydere-kan-etablere-testing-til-koronasertifikat-med-refusjon-fra-staten
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