
Momenter ved gjennomføring av økt testing for Covid-19 i kommunene 

Oppgave Premiss  Utfordring Aktuelle tiltak for nasjonalt og for 
kommunene  

Hvem skal testes, indikasjon Teststrategi fra FHI Teststrategien publiseres på FHIs 
hjemmesider. Den oppdateres med 
mellomrom og skal være tilpasset 
den nasjonale testkapasiteten. 
Testkriteriene bør følges. 

FHI kunngjør testkriteriene. 
Kommunene bør sørge for at 
testkriteriene er kjent blant fastleger, 
legevakt, omsorgstjenesten og 
eventuelle smittevernteam og 
teststasjoner. 

Henvisning Den som skal testes må få telefonisk 
melding om tid og sted for test. 

  

Rekvisisjoner Det skal være avklart hvilken lege 
som er henviser og får ansvar for å 
følge opp pasienten. 

Både pasient og fastlege må få 
informasjon om prøvesvaret. 
Kommuneoverlegen skal ha melding 
ved positivt prøvesvar for 
oppfølgning. 

Pasienten vil i løpet av mai ha tilgang 
til prøvesvaret via helsenorge.no 
Fastlege/lege får tilbakemelding fra 
laboratoriet.   
Kommuneoverlegen får 
tilbakemelding  ved positivt 
prøvesvar. 
Kommuneoverlegen må avtale  
rutine for rask kommunikasjon med 
laboratoriet. 

Transport til/ fra prøvetaking Pasienttransport bør ikke føre til at 
andre personer smittes. 

Transport til prøvetaking kan 
innebære økt risiko for smitte til 
andre personer. 

Privat transport bør være førstevalg. 
 
Dersom det er behov for offentlig 
transport må en overholde krav til 
smittevern under transporten. 

Ankomst prøvetaking Prøvetakingen  bør ikke føre til at 
andre personer smittes. 

Organisere prøvetaking uten kontakt 
med andre personer 
Tilstrekkelig kapasitet til prøvetaking 

• personell 

• personlig smittevernutstyr 

• prøvetakingsutstyr 

Det må foreligge planer for 
gjennomføring av lokal prøvetaking, 
inkludert egnede lokaler og 
smittevernutstyr. 



Oppbevaring, pakking og 
mellomlagring av prøver 

Tidsbruk Tidsbruk rundt utfylling av 
navnelapper. 
Trygg og riktig oppbevaring. 

Oppbevaring avtales med 
laboratoriet. 

Forsendelse, transport Tidsbruk 
 

Klare avtaler/rollefordeling og 
kommunikasjon rundt henting. 
 

Avtales med laboratoriet. 

Finansiering, takster  Det er fastsatt takster  
  

Hdir arbeider med mulig justering av 
forskriften   

Bestille nok utstyr Rutiner for nasjonal ordning for 
fordeling av smittevernutstyr. 
Rutiner for fordeling av 
prøvetakingsutstyr gjennom HF. 

Huske å bestille utstyr. 
Ha utstyr (prøvetaking, smittevern) 
til minst 1 uke. 

Smittevernutstyr bestilles av 
kommunen, hos egen leverandør 
eller via statlig ordning 
(Sykehusinnkjøp HF).  
 
Utstyr til prøvetaking distribueres fra 
laboratoriet. 
 

Prøvesvar Rutiner må være på plass Pasienten må informeres. 
Fastlegene må informeres. 
Kommuneoverlege må informeres. 

Pasienten vil i løpet av mai ha tilgang 
til prøvesvaret via helsenorge.no. 
Fastlege/lege får tilbakemelding fra 
laboratoriet.   
Kommuneoverlegen får 
tilbakemelding  ved positivt 
prøvesvar. 
Kommuneoverlegen må avtale  
rutine for rask kommunikasjon med 
laboratoriet. 

Oppfølging   Fastlegen følger opp syke pasienter. 
 

 

Smittesporing Lovpålagt  Følges opp av kommuneoverlegen.  Det må sikres tilstrekkelig kapasitet 
til disposisjon for 
kommuneoverlegen.  

 


