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Oppfyllelse av journalplikt journalplikten ved teststasjoner på grensen 

Teststasjoner kan oppfylle journalføringsplikten gjennom å benytte svarrapporten fra 
Hurtigtestportalen. Det kan spare tid på teststasjonen. 
 
TEST PÅ GRENSEN ER HELSEHJELP 

Testing av innreisende på grensen som gjøres av helsepersonell er ytelse av helsehjelp. All 
helsehjelp er journalføringspliktig jf. helsepersonelloven § 39. Plikten til å føre journal ligger på 
den virksomheten som yter helsehjelpen, i dette tilfellet teststasjonen ved grensen. Krav til 
innholdet i journalføringsplikten følger av § 40, hvor det fremkommer at journalen skal 
inneholde relevante og nødvendig opplysninger for å kunne yte helsehjelp til den enkelte. 
Videre skal meldeplikter overholdes, også dette fremgår av pasientjournalforskriften § 4.  
 
HVORDAN REGISTRERE I HURTIGTESTPORTALEN? 

Alle testresultater av hurtigtester som tas på grensen sendes som "rapportering prøvesvar" i 
Hurtigtestportalen med opplysninger som bl.a. personalia med unik identifikator, hvilken test 
som benyttes mv. Opplysningene fra Hurtigtestportalen sendes direkte til MSIS-registeret i FHI. 
  
De opplysningene som helsepersonellet registrerer om den testede i Hurtigtestportalen 
tilsvarer opplysningene som registreres ved alle teststasjoner, hvor det også finnes fritekstfelt 
for utfylling av kliniske opplysninger slik som symptomer mv. Registreringer av symptomer er 
imidlertid ikke relevant for flertallet ved testing på grensen, siden testingen normalt vil være en 
plikt som knyttes til innreise til landet. Meldingene i Hurtigtestportalen vil innholdsmessig 
oppfylle kravene til journalføringsplikten. 
 
ARKIVERING I EPJ FOR Å OPPFYLLE JOURNALFØRINGSPLIKTEN  

I Hurtigtestportalen sendes alle meldinger direkte til FHI, men meldingen lagres ikke lokalt ved 
den enkelte virksomhet/teststasjon. Journalføringsplikten som virksomheten har oppfylles ikke 
ved å sende meldinger i hurtigtestportalen. Journalføringsplikten vil bare overholdes ved bruk 
av meldingen dersom en kopi av meldingen lagres i journalen til den enkelte som tester seg. 
Systemet med registrering av hurtigtester i Hurtigtestportalen, er at det sendes en svarrapport 
tilbake til det enkelte journalsystem ved teststasjonen når meldingen om testsvaret er sendt til 
FHI.  
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Krav til journalføringen fremkommer av pasientjournalforskriften § 10. Av bestemmelsens 
andre ledd, fremkommer det at journalføringen skal skje "uten ugrunnet opphold" etter at 
helsehjelpen er gitt. Svarrapport av meldingen som er sendt i Hurtigtestportalen til FHI, vil 
mottas og lagres i journalsystemet kort tid etter at meldingen er sendt. Kravet til umiddelbarhet 
anses følgelig som oppfylt gitt at det vil være enkelt å finne tilbake til relevante og nødvendige 
opplysninger om den testede i etterkant. Det er med andre ord ikke nødvendig for 
teststasjonene å først opprette en journal på en pasient / den som tester seg før det sendes 
melding i Hurtigtestportalen. Slik vi har forstått systemet med svarrapport fra 
Hurtigtestportalen, er at når svarrapport sendes tilbake til den enkelte teststasjon, må 
mottaker manuelt klikke på hver svarrapport. Når dette gjøres, vil det opprettes en journal på 
den testede med opplysningene fra svarrapporten. Etter Helsedirektoratets vurdering, vurderes 
journalføringsplikten å være oppfylt ved teststasjonene i disse tilfellene.  
 
Det forutsettes at øvrige krav til journalføringen er oppfylt som f.eks. at journalføringen er 
datert og signert av helsepersonellet. 
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