
Informasjon 

Hvem kan ta hurtigtest selv? 

Kommunen tilbyr selvtester til enkelte grupper: 

1. Ved symptomer 

 Alle med som får nye luftveissymptomer eller andre symptomer på koronavirus 

uansett vaksinasjonsstatus. Dette gjelder også personer som har gjennomgått covid-

19 for mer enn 3 måneder siden. 

 Vanlige symptomer på korona: feber, hoste, tretthet, tap av smaks- eller luktesans, 

sår hals og hodepine. 

2. Etter eksponering 

2.1 Husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter  

 Hvis du er uvaksinert, bør du teste deg med: antigen-hurtigtest daglig i 7 dager ELLER 

PCR-test annenhver dag i 7 dager 

 Dersom du ikke gjennomfører det anbefalte testregimet, bør du avstå fra kontakt 

med andre i 7 dager. 

 Hvis du er delvaksinert bør du ta én test. Testen kan gjerne tas straks. 

2.2 Øvrige nærkontakter  

 Følg med på helsetilstanden din i 10 dager. Ha lav terskel for å teste deg dersom du 

får symptomer. 

 Er du uvaksinert, bør du i tillegg ta en test så snart du får beskjed om at du er øvrig 

nærkontakt. 

2.3 Personer som får varsel i Smittestopp 

 Personer som får et varsel fra «Smittestopp» om at de kan ha vært utsatt for 

smitte, blir oppfordret til å teste seg. Fordi man ikke vet når smitten kan ha 

skjedd, og fordi det som regel vil ha gått noen dager etter eksponeringen, bør de 

testes så fort som mulig. Selvtest eller antigen hurtigtest fra fremre nese er 

førstevalg på denne indikasjonen. Positiv test bør bekreftes med PCR. 

3. Når skal selvtester ikke benyttes 

 Gratis selvtester fra kommunene skal ikke brukes ved rutinemessig testing i regi av 

arbeidsgivere for testing av egne ansatte, av organisasjoner eller fra arrangører som 

ønsker testing til arrangementer 

 Når man skal ut på reise 

 Friske/symptomfrie som er fullvaksinerte 

 Friske/symptomfrie som ønsker å ta test uten at de har være utsett for smitte. 

4. Testing for symptomer i mer enn 4 dager 

 Hurtigtesting er mest sensitiv rett før, og de første dagene etter symptomdebut. Har 

du hatt symptomer i 4 dager eller mer bør du ta en PCR-test på koronasenter i stedet 

for en hurtigtest. 

Hvor kan du hente hurtigtester? 

Gratis hurtigtester kan hentes etter avtale ved koronasenteret, Kippermovegen 32 Mosjøen 
(gamle Kippermoen ungdomsskole) 
 
Ring så tidlig som mulig på dagen og du kan hente testen før kl 14.00 samme dag 



Koronasenteret 41413322 telefontid: hverdager 08:30-10:30 

Hva hvis positiv test? 
 Ved positiv test er du pålagt isolasjon. 

 Se flytskjema https://www.fhi.no/publ/plakat/flytskjema-hva-bor-du-gjore-hvis-du-

eller-din-narkontakt-har-fatt-pavist-co/ for hva som må gjøres med påvist Covid-19 

smitte 

 Har du en positiv selvtest, bør du bekrefte denne på teststasjon med PCR test.  

 Ring koronasenteret for å varsle om dette og for å få time for PCR-test. 

Koronasenteret 41413322 telefontid: hverdager 08:30-10.30 

 Trenger du legetilsyn, ring Vefsn legevakt på telefon 116 117. Informer om positiv 

test. 

Hvordan bruke testen? 

 Roche test: https://dianews.roche.com/covid_selvtest.html 

 Siemens test: https://www.clinitest.siemens-healthineers.com/no 
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