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Rundskriv I-3/2021 Om testing ved grenseoverganger og plikt til å vente 
til testresultatet foreligger – erstatter rundskriv I-2/2021 

Dette rundskrivet gjelder ulike forhold knyttet til testing ved grenseoverganger.  

Fra 21. juni 2021 lyder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet 

(covid-19-forskriften) § 4d første ledd slik:  

"Personer som ankommer Norge, skal teste seg for SARS-CoV-2 ved grenseovergangsstedet i 

Norge. Testen skal være antigen hurtigtest. PCR-test kan kun unntaksvis benyttes. Personer 

som er testet med antigen hurtigtest, skal vente på teststasjonen til prøveresultatet foreligger 

så langt det er praktisk mulig ut fra forholdene på stedet. Ved positiv antigen hurtigtest skal 

de som har oppholdt seg utenfor EØS- og Schengenområdet i løpet av de siste 10 døgnene ta 

PCR-test på grenseovergangsstedet. Andre personer med positiv antigen hurtigtest skal ta 

PCR-test innen et døgn etter ankomst. Myndighetene kan i grensekontrollen gi anvisning på 

hvilken teststasjon den reisende er pliktig til å teste seg ved umiddelbart etter innreise." 

Videre følger det av bestemmelsens tredje ledd bokstav k, jf. samme forskrifts § 4 fjerde ledd, at 

personer fra land innenfor EØS/Schengen/Storbritannia, som kan dokumentere at de er full-

vaksinerte eller har gjennomgått covid-19-infeksjon, er unntatt fra kravet om testing. 

Testen skal være antigen hurtigtest, men PCR-test kan unntaksvis benyttes. Personer som er testet 

må vente på teststasjonen til prøveresultatet foreligger, så langt det er praktisk mulig ut fra for-

holdene på stedet. Overtredelse av ventepålegget kan straffes med bøter, jf. covid-19-forskriften  

§ 24. Det er kommunen som har ansvaret for å drive teststasjon ved grenseoverganger. 

Teststasjonens oppgaver  

Teststasjonene vil etter dette ha en rekke oppgaver, herunder blant annet å sikre:  

• Tilstrekkelig informasjon til de reisende.  

Til kommuner med teststasjoner ved 
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• Tilstrekkelig testkapasitet med hurtigtester.  

• At det etableres rutiner for kontroll av koronasertifikat. 

• At testområdet er utformet slik at testing og venting på testresultat kan gjennomføres på 

en smittevernfaglig forsvarlig måte, så langt det er praktisk mulig.  

• At FHIs kriterier for prøvetaking ved innreise overholdes, se: Prøvetaking - FHI. 

• At det etableres rutiner for formidling av prøvesvar på stedet, og kontroll med at de som 

er testet venter til prøvesvaret foreligger.  

• At det ved positivt prøvesvar også tas prøve til PCR-analyse.  

• At det etableres rutiner for å håndtere personer med positivt testresultat, blant annet 

hvordan disse transporteres til sted for isolering på en smittevernfaglig forsvarlig måte.  

• At det etableres rutiner for å vurdere om venting kan skje på en smittevernfaglig 

forsvarlig måte og for når kapasiteten anses overskredet.  

• At det etableres rutiner for bistand fra lokal politimyndighet.  

 

Unntak fra test på grensen 

Personer fra land innenfor EØS/Schengen/Storbritannia som er fullvaksinerte eller har gjennomgått 

covid-19-infeksjon, og som har verifiserbar dokumentasjon jf. covid-19-forskriften vedlegg D, er 

unntatt fra kravet om test på grensen.  

Politiet har et overordnet ansvar for å koordinere aktørene på grensen, og unntak fra test avgjøres 

som hovedregel i grensekontrollen. Dersom teststasjonen er lokalisert før grensekontrollen, må 

teststasjonen verifisere koronasertifikat for å avgjøre om den reisende har unntak fra test på 

grensen. Dette kan gjøres via app, som skanner en QR-kode fra helsenorge.no. 

Testområde som muliggjør smittevernfaglig forsvarlig testing og venting  

Helse- og omsorgsdepartementet er kjent med at testområdet ved flere teststasjoner ikke har vente-

areal som muliggjør smittevernfaglig forsvarlig venting for alle reisende. Det må arbeides med å 

bringe dette i orden så langt det er mulig. Berørte parter er den ansvarlige for teststasjonen, aktuelle 

flyplasser, havnemyndigheter ved fergeterminaler og veimyndighetene. Helsedirektoratet og 

statsforvalterne bidrar i denne prosessen.  

Praktisk mulig å vente ut fra forholdene på stedet, og hva som anses som kapasitetsutfordringer 

Det er teststasjonen som vurderer om det er praktisk mulig å vente på prøvesvaret på en smittevern-

faglig forsvarlig måte, og når det er kapasitetsutfordringer ved teststasjonen. I utgangspunktet anses 

det som ikke "praktisk mulig ut fra forholdene på stedet" å vente på prøvesvaret, dersom ventetiden 

overgår 1,5 timer på å bli testet og motta prøvesvaret, eller dersom det av arealhensyn ikke ligger til 

rette for nødvendig avstand. Ventetiden regnes fra de reisende stiller seg i kø for testing og frem til 

prøvesvaret er mottatt.  

Følgende grupper skal prioriteres for å vente på prøveresultatet: 

• Personer som skal reise videre med kollektivtransport. 

• Personer som ikke har mulighet til å motta prøvesvaret digitalt. 

Følgende personer kan unntas fra å vente på prøveresultatet, i denne rekkefølgen: 

1. Personer som har status beskyttet. Dette gjelder også mindreårige barn i følge med 

ansvarlig voksen som har status beskyttet. 

2. Øvrige reisende. 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/provetaking/?term=&h=1
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Visuell bekreftelse av status som beskyttet i koronasertifikatet (fremvisning gjennom pålogging på 

helsenorge.no), er tilstrekkelig verifikasjon for å la personer reise videre uten å motta prøve-

resultatet. Dersom de reisende venter i bilen, bør man ikke dele opp grupper av reisende som reiser 

sammen i én bil, selv om det kan være forskjellige grupper reisende i bilen. Har én person status 

beskyttet i bilen, vil det være tilstrekkelig til at bilen kan sendes videre. 

Teststasjonen må informere alle reisende om hvor de har plikt til å oppholde seg mens de venter på 

svar på testen. Alle som tester positivt, og som har reist videre før de mottok prøvesvaret, må ringes 

opp, og oppholdskommunen må varsles, slik at man kan sette i gang isolasjonstiltak snarest mulig.  

De, som etter en vurdering av teststasjonen reiser videre uten at prøvesvar foreligger, må reise 

videre på en forsvarlig måte med tanke på smittevern. De bør vente med å gå om bord på nye 

kollektive transportmidler. De som er over tolv år skal bruke munnbind og holde avstand. Når man 

venter på prøvesvar av test for covid-19 er man i karantene, med unntak av de som er fullvaksinerte 

eller har gjennomgått covid-19 og har norsk koronasertifikat. Man skal derfor forholde seg til 

gjeldende regler og retningslinjer. Teststasjonen må sørge for informasjon om disse forholdene.  

Den reisende må oppgi telefonnummer for videre kontakt, og skal ringes opp ved positivt svar. 

Det må etableres rutiner for bistand fra lokal politimyndighet. Den praktiske utformingen av disse 

rutinene bør inngå som en del av de lokale avtalene mellom teststasjon og lokal politimyndighet. 

Tilskuddsordning for teststasjoner på grensen 

Kommuner med teststasjoner på grensen får dekket sine utgifter til etablering, drift og smittevern-

faglig forsvarlig transport til hjemsted/isolering over tilskuddsordningen som Helsedirektoratet 

forvalter til formålet, se: Testing ved grenseoverganger - Helsedirektoratet. 

Testing av barn 

For barn under tolv år kan man gjennomføre fremre neseprøve, og bruke nasaltester. Disse kan 

bestilles i Altinn-løsningen for bestilling av hurtigtester. Barn under tolv år skal ikke testes der det er 

uforholdsmessig krevende å få tatt testen av barnet. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Maren Skaset (e.f.) 
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https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/testing-ved-grenseoverganger
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