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Presiseringer rundt testing og forskriftsfesting av tiltak i kommunene
Helsedirektoratets befolkningsundersøkelser viser at det er uklarhet i befolkningen om når
selvtester kan benyttes og hvor man kan få tak i disse. Flere kommuner har henvendt seg til
Helsedirektoratet med spørsmål om forskriftsfesting av tiltak. Formålet med brevet er å
tydeliggjøre hvilke anbefalinger som gjelder rundt disse spørsmålene.
Bruk av selvtester
Ved søk på hjemmesidene til et tilfeldig utvalg kommuner ser vi at informasjonen som gis til
befolkningen om selvtester er varierende. Vi henstiller derfor alle landets kommuner om å
gjøre informasjon på flere språk lett tilgjengelig om kriterier for når selvtesting kan benyttes og
hvor man kan få utdelt tester. Informasjon kan for eksempel gis på kommunens nettsider.
Det er viktig at det informeres til befolkningen at positiv selvtest alltid bør følges opp med PCRtest tatt på teststasjon innen 24-timer. Alle har plikt til å isolere seg ved positiv selvtest. Vi
minner om råd om testing av nærkontakter og prioritering og bruk av selvtester
Kommunene prioriterer bruk av selvtester lokalt, ut fra kapasitet på PCR og hurtigtest på
teststasjon.
Om behov for selvtester i kommunen
Ved behov for flere selvtester i kommunene ber vi om at dette meldes til statsforvalter, som
kan bidra til å omfordele tester mellom kommunene i sin region. Dersom lokal omfordeling ikke
er mulig eller tilstrekkelig, kan statsforvalter melde om behov for ytterligere selvtester til
Helsedirektoratet. Det er altså ikke mulig for kommunene å bestille selvtester direkte fra
Helsedirektoratet.
Lagerstatus for selvtester
Helsedirektoratet har pr. i dag ca. 3 000 000 selvtester og ca. 650 000 hurtigtester for bruk i
helsetjenesten på nasjonalt beredskapslager. Det er igangsatt anskaffelser av ytterligere 10
millioner selvtester. Disse er forventet å være på lager i løpet av andre halvdel av desember.
Forskriftsfesting av tiltak
De siste ukene har det vært raskt økende smittespredning i Norge. Flere kommuner og
helseforetak er allerede i en presset situasjon. FHIs framskrivinger tyder på at det er fare for at
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kapasiteten i helse- og omsorgstjenesten vil overskrides innen få uker, dersom utviklingen ikke
snus raskt med effektive tiltak. Det er viktig at tiltakspakkene som innføres nå er tilstrekkelige,
slik at vi kan unngå enda mer inngripende tiltak om kort tid. Kommuner med stigende smittetall
bør nå raskt vurdere å innføre lokale forskrifter med målrettede tiltak. Råd og forskrifter bør
samordnes i bo- og arbeidsmarkedsregioner der det er behov for det. Statsforvalter kan bidra til
dette.
For mer detaljert oversikt over mulige tiltak viser vi til tiltakene beskrevet i
Håndbok for oppdaging, vurdering og håndtering av covid-19-utbrudd i kommunen - FHI og
Rundskriv I-6/2021 om kommunale smitteverntiltak.
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