
  

 
  
  

Justering av testkriterier for samstemming mot FHI 
 

Det har i løpet av siste timer kommet nye kriterier for COVID-19 testing fra FHI. 
Anbefalingene er i stor grad sammenfallende med det vi la opp til i vår lokale anbefaling. Vi 
samkjører nå våre kategorier med FHI og legger til to lokale kategorier (7 og 8). Vi beklager 
denne raske endringen og de ulemper dette måtte medfølge. Vi minner om at vår kapasitet 
nå er 500 analyser per dag, tilsvarende 2 per 1000 innbygger per dag. Vi håper å kunne øke 
kapasiteten relativt snarlig. 

Ny kategorisering, gjeldende fra 20.04.2020: 
Personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, eller personer 
som lege mistenker har covid-19, og som er:  

1) Pasient med behov for innleggelse  

2) Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon  

3) Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid  

4) Voksen eller eldre person (over 65 år) som har alvorlig, underliggende sykdom 

5) Person i karantene på grunn av nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, 

eller etter reise 

6) Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning 

 
7) Hustandsmedlemmer til barn som til daglig møter i barnehage eller på skolen. 

(Testes også ved mildere akutte luftveissymptomer som har vart over 2 døgn).  

8) Andre personer med mistanke om COVID 

 
I uke 17 (20-26 apr.) vil det være åpent for testing i kategori 1 til 7.  
Dersom en husstand har flere barn/ voksene som faller under kategori 6 og 7, ber vi om at 
bare en person per husstand testes. Ut fra prøvemengden som mottas de første dagene vil 
«åpne kategorier» kunne bli justert underveis i uke 17. 
 
PS: At vi allerede nå justerer kategoriene etter å ha sent ut lokale kategorier sent i forrige 
uke er pinlig vinglete. Håper som dere tilgir oss den forvirring dette kan medføre. For oss 
er det viktig å ligge i forkant dersom vi skal kunne planlegge driften. Da blir det noen 
ganger vanskelig å sitte stille å vente på FHI. 
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