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Koronasertifikat. Anbefaling om å skjule nasjonal kontrollside 

Helsedirektoratet, FHI og NHN anbefaler at man nå etter overgangen til normal hverdag med 
økt beredskap, så raskt som mulig skjuler den nasjonale kontrollsiden for det norske 
koronasertifikatet. 
 
Bakgrunn for anbefalingen er som følger:  
 

 Nasjonale tiltak som krever bruk av det nasjonale sertifikatet er avviklet og det er i 
dagens situasjon ikke nødvendig å tilby nasjonalt koronasertifikat, kun EU-sertifikatet.  

 Dagens behov for bruk av koronasertifikat er nå knyttet til reise og det er bare EU/EØS-
kontrollsiden som kan kvalifisere for unntak fra smitteverntiltak på grensen.  

 Den nasjonale kontrollsiden skaper forvirring for brukerne ved at de gis mulighet for å 
laste ned det nasjonale sertifikatet når de bare skal bruke EU-sertifikatet.  

 Vi får en rekke henvendelser knyttet til misforståelser og feil bruk av den nasjonale 
kontrollsiden. Politiet rapporterer om mange personer som kommer på grensen med 
utskrift av QR-koden til det nasjonale sertifikatet og at brukerne av sertifikatet har 
forventninger om at dette gir fritak fra smitteverntiltak på grensen. Dette medfører 
ulemper for brukere som ikke får oppfylt sine rettigheter, og økt arbeidsbelastning for 
grensemyndighetene.  

 Informasjonstelefonen har stor pågang av henvendelser knyttet til bruk av det nasjonale 
sertifikatet og misforståelser rundt ulikt regelverk i det nasjonale og EU-sertifikatet. Ved 
å fjerne det nasjonale sertifikatet blir informasjonen lettere å gi og motta.  

 Det nasjonale koronasertifikatet ble etablert for å sikre en dataminimert løsning for 
innenlands bruk, hvor brukerne bare måtte oppgi et minimum av helseopplysninger. Å 
opprettholde det nasjonale sertifikatet uten et definert bruksområde vil gi risiko for 
urettmessig bruk der brukere deler helseopplysninger om seg selv. Tilgangen til det 
nasjonale sertifikatet kan knyttes til at det finnes hjemmelsgrunnlag som gjør dette 
nødvendig. 

 Stadige regelendringer i er ressurskrevende med tanke på utvikling og test hos FHI og 
NHN. Med to ulike løsninger blir arbeidet mer komplekst, kostnadskrevende og gir en 
økt risiko for feil. Det samme gjelder arbeid med å sikre oppdatert kommunikasjon på 
Helsenorge, FHI og Helsedirektoratets nettsider. Dette er oppgaver som må utføres så 

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 
Krisestab HOD 
Postboks 8011 Dep 
0030 OSLO 

Deres ref.:    
Vår ref.: 21/12430-45 
Saksbehandler: Arve Paulsen 

Dato: 28.09.2021 
  
    
 



- 2 - 
 

lenge det nasjonale sertifikatet skal tilbys, selv om det i dagens situasjon ikke finnes 
bestemmelser som krever fremvisning av det nasjonale sertifikatet. 

 
Teknisk kan vi forholdsvis lett skjule det nasjonale sertifikatet i brukerflaten og kan hente det 
raskt frem igjen ved behov. Dermed er nødvendigheten av å beholde det nasjonale sertifikatet i 
beredskap ivaretatt. 
 
Helsedirektoratet, FHI og NHN vil ved behov for å hente fram igjen det nasjonale sertifikatet, ha 
beredskap for raskt å kunne sette sammen en kommunikasjonspakke rettet mot både de ulike 
sektorene og befolkningen for å sette brukere og kontrollører i stand til å bruke løsningen på 
riktig måte. 
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