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Brev til landets kommuner om testing av utenlandske borgere som skal forlate 
Norge via Sverige  

 

Bakgrunn 

Fra og med 28.12.21 krever Sverige negativ covid-test (PCR/NAAT eller hurtigtest utført av 
profesjonelle) før innreise for de fleste personer over 12 år som ikke er bosatt eller 
folkeregistrert i Sverige. Bevis på vaksinasjon eller gjennomgått sykdom fritar ikke lenger fra 
kravet om test før ankomst. Testen skal være tatt maksimalt 48 timer før grensepassering. 
 
Helsedirektoratet ser at grensekommunene som følge av testkravet kan oppleve 
uforholdsmessig stor pågang av personer som ønsker å teste seg på grensen før avreise 
til/gjennom Sverige. Vi vurderer det som mer hensiktsmessig at tester til utreiseformål blir tatt i 
eller nær kommunen der vedkommende oppholder seg før avreise. 
 
 

Tilbud om test til utlendinger som skal forlate Norge via Sverige 

Helsedirektoratet har erfart at det nye svenske testkravet har medført problemer for 
utlendinger med å få testet seg før hjemreise via Sverige. Vi oppfordrer derfor landets 
kommuner til å tilby covid-19-test av følgende gruppe: Utlendinger som ikke er bosatt i Norge 
som skal forlate Norge gjennom Sverige.  
 
Testing til utreise er ikke et prioritert testformål. Helsedirektoratet legger likevel til grunn at 
dette er en ekstraordinær situasjon med behov for en rask løsning. Foreløpig er testing i Norge 
den eneste muligheten for denne gruppen til å komme seg hjem via Sverige, selv om 
Helsedirektoratet er kjent med at det også arbeides med andre muligheter for transitt. Vi 
anmoder derfor kommunene om å tilby slik test kostnadsfritt til den aktuelle gruppen inntil 
videre. Testing til utreiseformål refunderes på lik linje med øvrige covid-19-utgifter.  
 
Dersom kommunen ikke har tilstrekkelig med hurtigtester eller kapasitet til å utføre slik testing, 
foreslås i første omgang å henvise til private aktører i regionen, alternativt nærliggende 
kommuner dersom aktuelt. 
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Vi presiserer at den aktuelle oppfordringen ikke er ment å omfatte personer som ønsker fit-to-
fly attest for reise til andre land enn Sverige, eller personer som skal reise fra Norge til Sverige 
på ferie eller handletur. 
 

Hvordan skal testsvar før innreise til Sverige attesteres? 

Testmetode kan være antigen hurtigtest tatt av profesjonelle eller PCR/NAAT. Vi legger til 
grunn at antigen hurtigtest er mest aktuell testmetode grunnet kravet om at testen ikke skal 
vær eldre enn 48 timer. Ifølge offisielle svenske nettsider aksepteres attest for negativ test på 
papir eller gjennom EU-sertifikatet. 
 
Papirattest 

Sverige aksepterer papirdokumentasjon, så attesten kan skrives på papir. Attesten må være på 
norsk, svensk, dansk, engelsk eller fransk, og må inneholde informasjon om følgende: 
 

 Navn og fødselsdato 

 Dato og tidspunkt for prøvetakning 

 Sykdom/agens (Covid-19/Sars-CoV-2 eller undertype) 

 Testtype (Antigen hurtigtest, PCR etc.) 

 Testresultat 

 Navn og adresse til utsteder av sertifikatet og/eller laboratoriet som utførte testen. 

Koronasertifikat 

Dette brevet gjelder primært utlendinger uten norsk fødselsnummer eller D-nummer som ikke 
har tilgang til Helsenorge. Disse kan ikke få utstedt koronasertifikat på vanlig måte. Hvis 
kommunene ønsker å skrive ut fullverdige koronasertifikat så er dette likevel mulig. Det er 
utviklet en løsning som kommunene kan ta i bruk. Tekniske forutsetninger for å ta i bruk 
løsningen er:  
 

 Databehandleravtale - utarbeides av FHI 

 Tilknytning til Norsk helsenett. Arbeidsstasjonene der løsningen skal brukes må være 

tilknyttet helsenettet. 

 Bank-ID eller annen ID på sikkerhetsnivå 4 for den enkelte saksbehandler/helsepersonell 

som skal bruke løsningen 

 Tilgang til printer  

 Et kontaktpunkt med ansvar for innmelding/utmelding av tilganger 

For å komme i gang, send en epost til Folkehelseinstituttet@fhi.no med “Koronasertifikat 
kommunal aktør” i emnefeltet.  
 
 
Vennlig hilsen 
 
Johan Georg Røstad Torgersen e.f. 
direktør 

Christian Borgen Lindstad 
seniorrådgiver 
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