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STATSFORVALTAREN I 
MØRE OG ROMSDAL 

           Postboks 2520 6404 MOLDE 

STATSFORVALTEREN I 
AGDER 

           Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

STATSFORVALTEREN I 
INNLANDET 

           Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

STATSFORVALTEREN I 
NORDLAND 

           Postboks 1405 8002 BODØ 

STATSFORVALTEREN I 
OSLO OG VIKEN 

           Postboks 325 1502 MOSS 

STATSFORVALTEREN I 
ROGALAND 

           Postboks 59   
Sentrum 

4001 STAVANGER 

STATSFORVALTEREN I 
TROMS OG 
FINNMARK 

           Postboks 700 9815 VADSØ 

STATSFORVALTEREN I 
TRØNDELAG 

           Postboks 2600 7734 STEINKJER 

STATSFORVALTEREN I 
VESTFOLD OG 
TELEMARK 

           Postboks 2076 3103 TØNSBERG 

STATSFORVALTEREN I 
VESTLAND 

           Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER 

 



Til kommunene og statsforvalterne 

 

Fredag 14. januar 2022 innførte Regjeringen endringer i TISK-strategien. Smittekarantene for "øvrige 

nærkontakter" er avviklet og erstattet med anbefalinger om testing. For "husstandsmedlemmer og 

tilsvarende nære" gjelder fortsatt karantenekravene som ble innført i midten av desember 2021. 

Helse- og omsorgsdepartementet har varslet Helsedirektoratet om at det kan komme ytterligere 

endringer i TISK-strategien. Disse endringene vil tre i kraft om ca. 14 dager. Endringene vil innebære 

betydelig økt bruk av tester – primært selvtester. Regjeringen ønsker at testing i stor grad skal 

erstatte karantene for alle nærkontakter, også hustandsmedlemmer og tilsvarende nære. 

 Helsedirektoratet ber om at kommunene og statsforvalterne gjør følgende: 

1. Bygger opp lagerkapasiteten slik at kommunen kan lagre et antall selvtester tilsvarende 

minst to ganger innbyggertallet i kommunen. Dersom kommunen har behov for større 

lagerfasiliteter, bør arbeidet med å få på plass dette starte nå. Vi minner om at selvtester må 

lagres temperert i frostsikkert rom ved 2-30 °C.  

2. Oppretter logistikk for utlevering av selvtester til innbyggere. 

3. Informerer befolkningen om hvor de kan hente selvtester, og når og hvordan de skal 

benyttes. 

4. Rapporterer til statsforvalterne når punkt 1 – 3 er utført. 

5. Helsedirektoratet ber statsforvalterne vurdere og eventuelt bidra til å øke kapasiteten i 

lagrene på knutepunktene som forsynes fra nasjonalt lager. 

6. Statsforvalterne og kommunene må sikre at det er tilstrekkelig kapasitet til utkjøring av 

tester fra lager på knutepunktene. 

 

Helsedirektoratet henstiller kommunene om å ha ovenstående klart så snart som mulig, og senest 

onsdag 26. januar 2022. 

Helsedirektoratet vil fortsette å sende ut tester hver uke til de etablerte knutepunktene. Den 

ukentlige utkjøringen vil øke fra uke 4. Innen utgangen av uke 8 vil det bli levert ytterligere 47 

millioner tester. Testene vil bli fordelt i samarbeid med statsforvalterne på grunnlag av folketall, 

lagerstatus og smittetrykk i den enkelte kommune. 

 

 

 


