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Til kommuner med teststasjon ved grenseoverganger 

Arbeidet på grenseteststasjonene vil bli stadig viktigere for å hindre importsmitte etter hvert 
som innreiserestriksjonene blir lempet på som ledd i normalisering av samfunnet. 
Helsedirektoratet arbeider med flere tiltak som skal redusere risikoen for importsmitte. Mye av 
dette handler om at vi allerede ved innreise tester reisende og registrerer nok informasjon til at 
oppholdskommunene kan følge opp smittesporing, karantene og isolasjon senere i prosessen. 
  
Planlegg for drift over sommeren 2021  
I møte med for alle kommuner med teststasjon ved grenseoverganger i uke 8 ble det 
kommunisert muntlig at teststasjonene kunne planlegge for drift til over sommeren. 
Helsedirektoratet bekrefter med dette at vi fortsatt anser dette som en rimelig antakelse og ber 
kommuner med teststasjoner ved grenseoverganger planlegge slik at det er mulig å 
opprettholde drift til over sommeren 2021.  
 
Ny rutine for bestilling av hurtigtester 
Kommunene skal nå bestille hurtigtester gjennom rapporteringen i Altinn. Det betyr at 
teststasjonene må melde sitt behov til kommunen, som så melder behovet sitt gjennom Altinn-
rapporteringen. Teststasjoner ved grenseoverganger skal altså forsynes med hurtigtester av 
kommunen.  
 
Hurtigtester bestilles fortsatt helt kostnadsfritt! Ingen faktura, ingen utlegg, ingen kostnader. 
 
Personer med gjennomgått covid-19 har ikke unntak fra innreisekarantene 
I det siste har vi fått flere henvendelser fra det nasjonale kontrollsenteret om innreisende som 
har gjennomgått covid-19, som har fått beskjed om at de er unntatt karantene og test.  
 
Helsedirektoratet viser til covid-19-forskriftens §4 om karantene hvor det fremgår at 
hovedregelen er at alle innreisende skal i karantene ved innreise til Norge. De som har 
gjennomgått covid-19 er ikke unntatt fra dette kravet.  
 
Ved fremvisning av attest på gjennomgått covid-19 de siste 6 måneder er disse personene 
unntatt kravet om å fremvise negativ test tatt 24 timer før innreise per §4a. Når disse 
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personene har kommet gjennom grensekontrollen, skal de ikke bortvises. Om de tester positivt 
på test må de i isolasjon, men de kan avisoleres dersom de kan vise til antistoff-test tatt i Norge 
som er positiv for IgG. Se mer informasjon om dette på FHI sine sider.  
  
Nye IKT-tiltak 
Vi jobber nå med tiltak som vi håper kan iverksettes rundt 19. mars, og vil varsle om dem 
allerede nå, selv om ikke alt er ferdig. 
  
Løsningen for å registrere hurtigtest prøvesvar genererer nå nasjonalt felles hjelpenummer (FH-
nummer). Det gjør at alle reisende kan få en unik ID. Dette gjør igjen at vi kan gjenfinne dem i 
registeret over prøvesvar som kommunelegene bruker. Dét er bra for å begrense 
smittespredningen. Utfordringen er å få registrert disse ID-numrene i 
innreiseregistreringssystemet slik at oppholdskommunene kan finne opplysninger om samme 
person både i innreise- og prøvesvar-registrene. Vi jobber med flere mulige løsninger for 
hvordan dette kan gjøres. Inntil vi finner en automatisk løsning, må vi be grenseteststasjonene 
registrere FH-nummer manuelt i innreiseregistreringssystemet. Vi ser at dette gir en 
merbelastning. Det har samtidig avgjørende betydning for å begrense importsmitte. 
  
Bistand fra Skatteetaten for å utstede og finne D-nummer 
Skatteetaten arbeider samtidig med en løsning for å bistå grenseteststasjonene med D-nummer 
til reisende som skal ha det, eller finne D-nummer for reisende som har glemt det. Dette har 
allerede vært gjennomført en pilot på Gardermoen og Ørje med positive erfaringer.  
  
Basert på erfaringene fra Gardermoen og Ørje, blir tilbudet fra Skatteetaten slik: 

 Skatteetaten tildeler D-nummer til de som skal ha det, og registrerer disse numrene i 
innreiseregistreringsskjemaet selv. 

 Skatteetaten trenger bilde av pass eller ID-kort for å tildele D-nummer for å 
sannsynliggjøre at identiteten som skal registreres i Folkeregisteret er ekte. Derfor vil 
Skatteetaten tilby en passleser og en PC, som de vil sette opp på teststasjonen og 
deretter fjernbetjene fra hjemmekontor. 

 I begynnelsen av uke 11 (fra 15. mars) kommer Skatteetaten til å ta kontakt med dere 
for å utplassere utstyr på teststasjonen. Før representanten fra Skatteetaten kommer, 
er det fint om dere har funnet et (tørt og trygt) sted der det tekniske utstyret kan 
plasseres. Det må være et bord med plass til en 15" bærbar PC og en passleser ved siden 
av (passleseren trenger ca. 30x30cm plass). Det må være minst tre stikkontakter 
tilgjengelig i nærheten av bordet. Bordet må være i et område som er enkelt tilgjengelig 
for personalet ved teststasjonen, slik at de kan skanne ID-dokumentene til de som skal 
ha d-nummer. Samtidig er det et krav om at PC og passleser ikke er tilgjengelig for 
publikum. 

 Skatteetaten vil kontakte en person i kommunen for å få på plass en 
databehandleravtale. Dette vil neppe berøre noen av dere på teststasjonen, men det er 
greit at dere kjenner til det hvis det kommer spørsmål fra kolleger i kommunen. 

  
Det er frivillig å ta imot tilbudet fra Skatteetaten, men erfaringene fra Gardermoen og Ørje viste 
at dette var til hjelp for teststasjonene. 
  

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/opphevelse-av-isolasjon/
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Helsedirektoratet vil komme tilbake med mer informasjon, og et godt opplæringsløp før 
lansering. Vi håper at å inkludere dere tidlig i prosessen vil bidra til å gjøre overgangen 
smidigere. Takk igjen, for innsatsen som legges ned i dette. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Svein Lie e.f. 
fagdirektør 

Martin Wikören Mogstad 
rådgiver 
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