Informasjon til helsepersonell som skal teste, analysere og formidle
resultat til den som blir testet
Når og hvor får pasienten svar på prøven sin?
Alle resultater fra antigen hurtigtest (heretter hurtigtest) er meldingspliktig til Meldingssystem for
smittsomme sykdommer (MSIS1 labdatabase). Kommuner og teststeder som benytter hurtigtest må
koble seg til en digital løsning som eies av Sykehuspartner og Norsk Helsenett (NHN), for å
rapportere inn testresultatene. Informasjon om hvordan man får tilgang og hvordan man
rapporterer finner dere her https://nhn.no/covid-19-hurtigtest
Ca 15 minutter etter at testresultatet er innrapportert i løsningen vil det være tilgjengelig for
pasienten på helsenorge.no. Det bør gis informasjon til pasient om når hun eller han kan forvente å
finne prøvesvaret sitt på helsenorge.no.
Rask innrapportering sørger for at svarene raskt blir tilgjengelig digitalt for pasienten. Vi oppfordrer
derfor til innmelding innen 30 minutter fra prøvetaking selv om det juridiske kravet i MSISforskriften er "samme dag". Rask innrapportering kan redusere pågågang av henvendelser knyttet til
prøvesvar. Det er opp til teststasjonen om man i tillegg skal gi pasienter mulighet til å vente på
stedet for muntlig meddelelse av testsvar.
Personer som ikke har norsk personnummer eller norsk d-nummer vil ikke ha tilgang til svar på
helsenorge.no. Helsepersonell på teststasjonen/i kommunen må da varsle vedkommende på
telefon.

Informasjon som bør gis til personer som tar hurtigtest
Det er viktig å fortelle dem som blir testet at svaret på en test er et øyeblikksbilde. Man kan være
smittet selv om testen er negativ og man skal være i karantene uavhengig av testresultat hvis en er
nærkontakt eller pålagt karantene av andre årsaker. Det kan være aktuelt med ny test senere i
forløpet, og det skal alltid tas ny prøve dersom det kommer symptomer på sykdom.
Helsepersonell på teststedet bør informere pasienter om hvordan de skal forholde seg frem til
resultatet av testen foreligger.
I tillegg bør alle få utdelt informasjon om hvordan de skal forholde seg til testresultatet.
QR-kode som lenker til informasjon på helsenorge om hurtigtesting står på plakat som ligger klar til
nedlasting på Helsedirektoratets sider om hurtigtester
Der ligger også informasjon som du kan skrive ut og gi til den blir testet.
Begge deler bør være tilgjengelig på teststedet.
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Formidling av prøvesvar til personer som tester positivt på hurtigtest
Medisinsk ansvarlige for teststedet er ansvarlig for at pasient informeres,
kommuneoverlege/smittevernlege varsles og at MSIS klinikermelding blir sendt i henhold til
ordinære meldingsrutiner.

Når testresultatet foreligger etter at personer som har tatt testen har forlatt teststedet:
Helsepersonell må varsle personer som har testet positivt på hurtigtesten per telefon og følgende
beskjed må gis:
•
•
•

Du skal oppholde deg i isolasjon
Du bør varsle husstandsmedlemmer og tilsvarende nærkontakter om å gå i karantene
Du blir kontaktet av kommunens smittesporingsteam

Når testresultatet foreligger før pasienten har forlatt teststedet:
Teststeder/kommuner som har etablert ventesoner i påvente av analyse og svar må etablere rutiner
for hvordan personer som har testet positivt skal håndteres når det gjelder videre transport til
isolasjonssted (karantenehotell, eget hjem etc). Pasienten må informeres om følgende :
•
•
•
•

Informasjon om transport – lokale rutiner
Du skal oppholde deg i isolasjon
Du bør varsle hustandsmedlemmer og tilsvarende nærkontakter om å gå i karantene
Du blir kontaktet av kommunens smittesporingsteam

Formidling av prøvesvar til personer som tester negativt på hurtigtest
Alle pasienter bør ha fått informasjon (se øverst i dokumentet) om hvordan de bør forholde seg til et
prøvesvar. Personer som fortsatt befinner seg på teststedet kan informeres om testsvaret. Det
skader ikke å minne om at testsvar er et øyeblikksbilde, Personer som har forlatt teststedet finner
sitt svar på helenorge.no. Dette gjelder ikke dem uten norsk personnummer / d-nummer som må
tilringes om prøvesvar. Teststasjon kan eventuelt tilby seg å meddele også negative testsvar per
telefon til enkelte av dem som tester seg.
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