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Rundskriv I-5/2021 Om testing etter ankomst til Norge og plikt til å vente 
til testresultatet foreligger – erstatter rundskriv I-3/2021 

 

Dette rundskrivet gjelder ulike forhold knyttet til testing etter ankomst til Norge.   

 

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 4d første og 

andre ledd om testing etter ankomst til Norge lyder slik:  

  

Personer som i løpet av de siste 10 døgnene før ankomst til Norge har oppholdt 

seg i et område med karanteneplikt som fastsatt i vedlegg A, 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 test-

stasjonen 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. 

 

I tilfeller hvor det ikke er teststasjon eller teststasjonen ikke er åpen på 

grenseovergangsstedet ved grensepasseringen, skal personer som har plikt til å teste seg 

etter første ledd ta antigen hurtigtest ved en offentlig teststasjon innen 24 timer etter 

ankomst. Ved positiv antigen hurtigtest skal personen ta PCR-test innen et døgn. 
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Side 2 
 

Hvem har testplikt? 

Personer som har oppholdt seg i et karantenepliktig område i løpet av de siste ti døgnene før 

ankomst til Norge, skal teste seg etter ankomst. Hvilke land og områder som har 

karanteneplikt fremgår av vedlegg A i covid-19-forskriften. 

 

I covid-19-forskriften § 4d fjerde ledd bokstav b til o er det oppstilt flere unntak fra testplikten. 

Det er blant annet gitt unntak for personer som er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-

19, forutsatt at de kan dokumentere dette på en måte som oppført i vedlegg D i covid-19-

forskriften. Unntaket for personer som har gjennomgått covid-19 gjelder fra avisolering til 

seks måneder etter prøvedato.  

 

Barn under tolv år skal ikke testes der det er uforholdsmessig krevende å få tatt testen av 

barnet. 

 

Overtredelse av pliktene i § 4d kan straffes med bot når overtredelsen er skjedd uten rimelig 

grunn, jf. § 24. 

 

Hvor og hvordan skal testen tas? 

Hovedregelen er at reisende med testplikt skal teste seg ved grenseovergangsstedet i 

Norge.  

 

Dersom det ikke er en teststasjon eller teststasjonen ikke er åpen ved grensepasseringen, 

skal testen tas ved en offentlig teststasjon innen 24 timer etter ankomst. Det er ikke krav om 

at testen skal tas i en bestemt kommune. 

 

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

 

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.  

 

De som tester positivt på antigen hurtigtest skal ta en etterfølgende PCR-test. Da gjelder 

følgende: 

 

• Ved testing på et grenseovergangssted: 

Reisende som har oppholdt seg utenfor EØS- og Schengenområdet i løpet av de 

siste ti døgnene skal ta PCR-test på grenseovergangsstedet. Andre reisende skal ta 

PCR-test innen et døgn etter ankomst. 

• Ved testing på offentlig teststasjon innen 24 timer: 

Reisende skal ta PCR-test innen et døgn. 

 

Kommunens oppgaver 

Kommunens oppgaver er nærmere omtalt i Helsedirektoratets brev av 1. oktober 2021 til 

landets statsforvaltere om åpning av grenseoverganger og testtilbud ved innreise til Norge. 

 

https://lovdata.no/SF/forskrift/2020-03-27-470/KAPITTEL_13
https://lovdata.no/SF/forskrift/2020-03-27-470/KAPITTEL_13
https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/KAPITTEL_16
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og-beslutninger/Informasjon%20om%20%C3%A5pning%20av%20grenseoverganger%20og%20testtilbud%20ved%20innreise.pdf?download=false
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og-beslutninger/Informasjon%20om%20%C3%A5pning%20av%20grenseoverganger%20og%20testtilbud%20ved%20innreise.pdf?download=false


 

 

Side 3 
 

 

Teststasjonens oppgaver  
 

Teststasjonene skal sikre: 

  

• At det gis tilstrekkelig informasjon til de reisende. 

• At det er tilstrekkelig testkapasitet med hurtigtester. 

• 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 informasjon fra FHI om 

praktisk gjennomføring av prøvetaking for SARS-CoV-2.  

• 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. Se Helsedirektoratets rutine for isolering av personer som får påvist SARS-

CoV-2 i forbindelse med ankomst til Norge.  

• At det etableres rutiner for bistand fra lokal politimyndighet. 

 

Om venting på testsvar  

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. Kravet gjelder både for 

de som tester seg på grenseovergangsstedet, og for de som tester seg på offentlig testasjon 

innen 24 timer. 

 

Teststasjonen må informere de reisende om hvor de skal oppholde seg mens de venter på 

testsvar.  

 

Det er opp til teststasjonen å vurdere hvorvidt det er praktisk mulig å vente på prøvesvar ut 

fra forholdene på stedet. Det kan for eksempel være aktuelt å gjøre unntak fra hovedregelen 

dersom ventetiden overgår halvannen time, eller det av arealhensyn ikke ligger til rette for 

nødvendig avstand. Ventetid regnes fra den reisende stiller seg i kø for testing, og frem til 

prøvesvaret er mottatt.  

 

Når det ikke er praktisk mulig å vente ut fra forholdene på stedet, bør man prioritere at 

følgende grupper venter på prøveresultatet:  

 

• Personer som skal reise videre med kollektivtransport.  

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

 

Personer som etter en vurdering av teststasjonen reiser videre uten at prøvesvaret 

foreligger, bør reise videre på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Offentlig transport bør ikke 

benyttes før prøvesvaret er mottatt. For personer i innreisekarantene, er det som hovedregel 

forbudt å ta offentlig transport. De kan likevel bruke offentlig transport fra flyplassen, havnen 

eller lignende ankomststed til karantenestedet. I tillegg kan de som forlater Norge i 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/provetaking/?term=&h=1
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene/personer-som-er-bekreftet-smittet-skal-oppholde-seg-i-isolering/Rutine%20for%20isolering%20av%20personer%20som%20f%C3%A5r%20p%C3%A5vist%20SARS-CoV-2%20i%20forbindelse%20med%20ankomst%20til%20Norge%20-%20revidert%20.pdf/_/attachment/inline/55468227-15af-46ed-b78b-ba9521db9d3f:bced26dcf0fae36d7bd182126692a0b2f41b86b0/Rutine%20for%20isolering%20av%20personer%20som%20f%C3%A5r%20p%C3%A5vist%20SARS-CoV-2%20i%20forbindelse%20med%20ankomst%20til%20Norge%20-%20revidert%20.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene/personer-som-er-bekreftet-smittet-skal-oppholde-seg-i-isolering/Rutine%20for%20isolering%20av%20personer%20som%20f%C3%A5r%20p%C3%A5vist%20SARS-CoV-2%20i%20forbindelse%20med%20ankomst%20til%20Norge%20-%20revidert%20.pdf/_/attachment/inline/55468227-15af-46ed-b78b-ba9521db9d3f:bced26dcf0fae36d7bd182126692a0b2f41b86b0/Rutine%20for%20isolering%20av%20personer%20som%20f%C3%A5r%20p%C3%A5vist%20SARS-CoV-2%20i%20forbindelse%20med%20ankomst%20til%20Norge%20-%20revidert%20.pdf
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karantenetiden bruke offentlig transport under utreisen. Alle personer over tolv år som 

benytter offentlig transport mens de er i innreisekarantene, skal bruke munnbind. Test-

stasjonen må sørge for informasjon om disse forholdene.  

 

Den reisende må oppgi telefonnummer for videre kontakt. Hvis en person har reist videre og 

det senere viser seg at testen er positiv, må teststasjonen kontakte vedkommende og varsle 

oppholdskommunen, slik at isolasjonstiltak iverksettes straks. 

 

Politiets rolle på grensen 

For innreisende fra indre Schengen-grense vil det ikke lenger være systematisk person-

kontroll ved grensen. Politiet har en kunnskapsbasert stikkprøvekontroll på grensen. For ytre 

Schengen-grense fortsetter politiet å gi veiledning om covid-19-forskriften til reisende. 

 

Tilskuddsordning for teststasjoner på grensen  

Testtilbudet på grenseoverganger finansieres over den statlige tilskuddsordningen. Øvrig 

testing av innreisende som ikke skjer på grenseovergangsstedet, finansieres som annet 

TISK-arbeid. 

 

Testing av barn  

Selv om barn ikke skal i innreisekarantene, skal de som hovedregel testes etter ankomst. For 

barn under tolv år er anbefalt prøvetakingsmetode fremre neseprøve med nasaltester. Det er 

gjort unntak fra testkravet for barn under tolv år i situasjoner der det er uforholdsmessig 

krevende å få tatt testen av barnet. 

  

Bestille tester 

Kommunene skal følge FHIs anbefalinger for testing i forbindelse med innreise. Tester til 

bruk for teststasjoner ved grenseoverganger kan bestilles som beskrevet på Helse-

direktoratets nettsider her. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Maren Skaset (e.f.) 

fungerende ekspedisjonssjef 
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