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Rundskriv I-2/2021 Om testing ved grenseoverganger og plikt til å 

vente til testresultatet foreligger 

Dette rundskrivet gjelder ulike forhold knyttet til testing ved grenseoverganger. 

Fra 1. april 2021 vil § 4d første ledd i covid-19-forskriften lyde slik: 

Personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt som fastsatt i vedlegg 

A i løpet av de siste 10 døgn før ankomst til 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 personen 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". 

Testen skal nå 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 forholdene på stedet. Overtredelse av ventepålegget kan straffes med bøter. Det 

er ikke gjort endringer i hvem som gis unntak fra testplikten ved grenseoverganger. 

I tillegg til dette er det også flere endringer og innstramminger i reglene for unntak fra 

karantenehotell. Fra 1. april må blant annet norske statsborgere fremvise attest for test tatt 

innen 24 timer før avreise til Norge. Det følger av endringer i § 4a.  
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Side 2 
 

Teststasjonens oppgaver 

Teststasjonene vil etter dette ha en rekke oppgaver: 

• Sikre tilstrekkelig informasjon til de reisende 

• Det må være tilstrekkelig testkapasitet med hurtigtester 

• Testområdet må være utformet slik at testing og venting på testresultat kan 
gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte så langt det er praktisk mulig  

• Det må lages rutiner for formidling av prøvesvar på stedet og kontroll med at de som 
er testet, venter til prøvesvaret foreligger.  

• Det må være rutiner for samarbeid om politiets bistandsplikt 

• Ved positivt prøvesvar må det også tas prøve til PCR-analyse. 

• Det må være rutiner for å håndtere personer med positivt testresultat, blant annet 
hvordan disse transporteres til sted for isolering på en smittevernfaglig forsvarlig 
måte.  

• Det må være rutiner for å vurdere om venting kan skje på en smittevernfaglig 
forsvarlig måte og når kapasiteten er overskredet. Dersom venting ikke kan skje på 
en smittevernfaglig forsvarlig måte, må den reisende oppgi telefonnummer for videre 
kontakt, og skal ringes opp ved positivt svar. 

 

Testområde som muliggjør smittevernfaglig forsvarlig testing og venting 

Helse- og omsorgsdepartementet er kjent med at testområdet ved flere teststasjoner i dag 

ikke har venteareal som muliggjør smittevernfaglig forsvarlig venting for alle reisende. Det 

må arbeides med å bringe dette i orden så langt det mulig. Berørte parter er den ansvarlige 

for teststasjonen, aktuelle flyplasser, havnemyndigheter ved fergeterminaler og veimyndig-

hetene. Helsedirektoratet og statsforvalterne bidrar i denne prosessen. Det er særlig viktig å 

sikre venting på prøvesvar der de grensepasserende ankommer og/eller reiser videre med 

kollektivtransport (fly, buss, tog). 

 

Praktisk mulig å vente 

Det er teststasjonen som vurderer om det er praktisk mulig å vente på en smittevernfaglig 

forsvarlig måte. Teststasjonen må informere alle reisende om hvor de har plikt til å oppholde 

seg mens de venter på svar på testen. Dersom det ikke er praktisk mulig for alle reisende å 

vente, skal de som ankommer og/eller reiser videre med kollektivtransport (fly, buss, tog) 

prioriteres for venting.  

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 bør bruke munnbind og bør holde 

avstand. Når man er i karantene, skal man forholde seg til gjeldende regler og retningslinjer.   

Teststasjonen må sørge for informasjon om disse forholdene.  

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. 

 



 
 

Side 3 
 

Som tidligere meddelt får kommunene med teststasjoner på grensen sine utgifter til 

etablering, drift og smittevernfaglig forsvarlig transport til hjemsted/isolering dekket over 

tilskuddsordningen Helsedirektoratet forvalter til formålet. 
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