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Nytt system for utlevering av selvtester - Covid-19
Helsedirektoratet ber landets statsforvaltere sende brevet under til landets kommuner.

Til landets statsforvaltere
Helsedirektoratet har fram til nå sendt ut tester til kommuner og regionale helseforetak, dels
proaktivt, dels etter innmeldt behov. I det siste er det meldt behov som overstiger det
Helsedirektoratet har mulighet til å levere.
Helsedirektoratet vil fra torsdag 2. desember 2021 jevnlig sende ut tester, hovedsakelig basert
på innbyggertall og innrapportert lagerstatus i kommunene.
Vi arbeider med detaljer for denne ordningen og vil sende ut informasjon om dette i løpet av uke
49.
MERK: Helsedirektoratet vil stenge for bestillinger av tester fra i dag, torsdag 2. desember
2021. Dette får delvis tilbakevirkende kraft: statsforvaltere som har mottatt skriftlig bekreftelse
fra Helsedirektoratet (ikke autosvar) på bestillinger sendt i uke 47 og 48, vil få levert avtalte
volumer. Bestillinger som ikke er bekreftet skriftlig per e-post i uke 47 og 48, vil ikke bli
effektuert. De kommunene som disse bestillingene gjelder, vil først motta tester gjennom de
planmessige utsendingene som er beskrevet over.
Helsedirektoratet vil i løpet av desember motta ytterligere 10 millioner tester og disse vil bli
fordelt til kommunene. Vi vil bestrebe at alle kommuner skal få tilsendt minst like mange nye
tester som antall innbyggere i kommunen før jul. Helsedirektoratet arbeider med å skaffe flere
nye hurtigtester. Vi tar sikte på å skaffe i størrelsesorden 30 millioner tester i 2022. Disse vil bli
fordelt til kommunene etter samme prinsipp. Vi vil komme tilbake med mer detaljert
informasjon om utsending i løpet av kort tid.
Informasjon vil bli lagt ut på våre nettsider fortløpende.
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