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Brev om prioritering i bruk av covid-19-tester neste 3-4 uker 

 
Det kan bli knapphet på antigen hurtigtester for profesjonell bruk og selvtester de nærmeste 
ukene. 
 
Helsedirektoratet henstiller statsforvalterne og kommunene om å omfordele tester der man 
har behov og mulighet.  
 
Likevel kan det i noen kommuner bli behov for prioritering i bruk av tester de neste 3-4 ukene. 
Helsedirektoratet ber kommunene prioritere utlevering og bruk av selvtest i følgende 
rekkefølge: 
 
Prioritet 1: Ansatte i helse- og omsorgssektoren og ansatte i andre kritiske 
samfunnsfunksjoner som har mulighet for unntak fra karantene i arbeidstiden jfr. covid-19-
forskriften § 6e. 
Dette vurderes å være den viktigste gruppen å prioritere for selvtester.  
 
Prioritet 2: Personer med symptomer på covid-19 (også ved utbrudd).  
Kommunene har ulik tilgang på type tester (selvtester, antigentester til profesjonelt bruk og 
PCR), og står fritt til å benytte den mest hensiktsmessige testmetoden.  
 
Prioritet 3: Alle ansatte i barnehager og alle elever og ansatte i barneskole, ungdomsskole og 
videregående skole bør teste seg innenfor 24 timer før de går på jobb eller skole første dag 
etter juleferien. Helsedirektoratet ber kommunene sette av en selvtest til alle elever og 
ansatte til dette formålet.  
Formålet med at alle ansatte og elever tester seg, er å fange opp smitte før oppstart i 
barnehager og skoler.  
 
 
Helsedirektoratet har i 2021, gjennom en nasjonal innkjøpsordning, kjøpt et stort antall antigen 
hurtigtester for profesjonell bruk og til bruk som selvtester. I tillegg har indikasjonen for bruk av 
selvtester blitt kraftig utvidet. Helsedirektoratet har derfor gått til hurtiganskaffelse av enda 
flere tester, men leveringene vil være begrenset fram til midten av januar.  
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Prioriteringslisten prøver å ta hensyn til behovet for å opprettholde driften av kritiske 
funksjoner i samfunnet, opp mot å holde kontroll på smittespredningen. 
 
Det har blitt innført strenge tiltak for å forsinke utbredelsen av omikronvarianten. For at 
tiltakene skal ha effekt er det viktig at disse følges. I covid-19-forskriften § 6e er det mulighet 
for fritak for fritak for karantene i arbeidstiden for "personer som er strengt nødvendig for å 
opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens 
grunnleggende behov". Mulighet for fritak fra karantene i arbeidstiden forutsetter at 
personene det gjelder følger et testregime. 
 
Regjeringen har laget en liste over hvilke virksomheter som defineres som kritiske 
samfunnsfunksjoner. 
 
Prioriteringslisten over er ment å være til hjelp for kommunene. Behovene og tilgangen på 
tester vil være ulik, og kommunene må vurdere bruken av tester i lys av lokale forhold. 
 
De siste ukene har det vært mest smitte blant elever i barneskolealder, og mindre smitte blant 
elever i ungdomsskole og videregående skole. Dette kan endre seg fram til skolestart. 
Kommunene kan vurdere nytten av å teste alle alderstrinn og skoler hvor sannsynligheten for 
smitte er lav opp mot andre behov. Det bes også om at kommunene vurderer om de har nok 
tester før de starter med jevnlig testing av elever på grunnskolen. 
 
Vi underunderstreker at testing ved grensene skal fortsette i tråd med covid-19-forskriften. Det 
er egen bestillings- og utleveringsordning for teststasjonene ved grensen. 
 
Helsedirektoratet minner om at kommunene må informere sin befolkning om at de skal holde 
seg hjemme når de er syke 
 
Helsedirektoratet vil gi ny informasjon når tilgangen på tester er god nok til at det ikke lenger vil 
være behov for prioriteringer. Helsedirektoratet har avtale om en stor levering som vil kunne 
tas i bruk i løpet av uke tre 2021, men situasjonen innen blant annet internasjonal transport, 
gjør at dette vil være usikkert. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Helga Katharina Haug e.f. 
avdelingsdirektør 

David Nilssen 
seniorrådgiver 
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