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Mottak av selvtester og logistikk 

 

Det vises til brev av 17. januar 2022 fra Helsedirektoratet oversendt dere fra Statsforvalteren i Troms 

og Finnmark. 

 

Flere kommuner har stilt en rekke spørsmål om innhold i ovennevnte brev.  Vi ønsker derfor å 

presisere noen punkter. 

 

Alle kommuner får automatisk tilsendt selvtester.  I ngen må bestille selvtester selv.  Fordeling skjer i 

hovedsak på bakgrunn av innbyggertall.  Kommunene må derfor ha lagerplass til å motta tester 

tilsvarende 2 ganger innbyggertallet. Før forsendelsen ankommer kommunen vil dere få opplysning 

størrelsen på forpakningene og eventuelt størrelser på paller. 

 

Statsforvalteren deltok på et møte med Helsedirektoratet onsdag denne uka hvor det kom frem 

følgende: 

 

 Alle kommuner får tilsendt en selvtest pr innbygger etter fordeling i uke 3. Av erfaring 

kan det ta inntil 2 uker før testene er på plass i noen kommuner. 

Fremover vil det bli sendt ut en til to tester pr innbygger pr uke 

 Hurtigtester for bruk av medisinsk personell blir heretter kun sendt til 

grensestasjoner/flyplasser 

 

Flere av våre kommuner har fortsatt mangel på selvtester. Minner derfor om prioriteringslisten for 

utdeling av selvtester som du finner på hjemmesiden til Helsedirektoratet.  Videre kan det være 

smart å benytte profftester hvor det er mulig.  

 

Flere av våre kommuner vil denne uka og neste uke motta en del profftester. Vi har derfor spurt 

Helsedirektoratet om mulighet for utdeling av profftester til befolkingen.  Vi fikk dette svaret:  

 

Antigen hurtigtest i 25 pk er hurtigtester beregnet til profesjonelt bruk og kan ikke pakkes om til 

selvtest.   

Vedtak som er fattet om unntak fra gjeldende regelverk for medisinsk utstyr for ompakking av 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene/nedjustert-tisk
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selvtester som deles ut i kommunene, gjelder kun 5-pk. Oppdeling kan kun gjøres når det er helt 

nødvendig og frem til enkeltpakkede tester er tilgjengelig. 

 

Statsforvalteren mener likevel at kommunene i en krisesituasjon kan benytte profftester som 

selvtester.  Dersom en kommune finner det nødvendig å gi ut profftestet til innbyggerne må det 

også utleveres en brukerveiledning. 

 

Eventuelle spørsmål kan sendes til vår beredskapsadresse: sftfberedskap@statsforvalteren.no 

 

 

 

Med hilsen 

 

Bjørn Øygard (e.f.) 

ass.fylkeslege 

  

 

Monic a Jonassen 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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