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Testregimer kan erstatte karantene for elever på 
videregående skole. 

 
Elever som er nærkontakter uten symptomer kan etter revidert Covid-19-forskrift 
unntas fra karantene hvis de følger anbefalte testregimer. Dette gjelder 
smittekarantene som følge av situasjoner på skole eller i fritiden, men ikke 
reisekarantene eller husstandsmitte. 
 
Til tross for at elevene ikke er i karantene anmodes det om at de holder avstand til 
andre på fritiden inntil første negative prøvesvar foreligger. Det brukes hurtigtest 
slik at svar foreligger innen ca 15 min. 
 
Elever som er definert som nærkontakter og får luftveissympomer eller andre 
symptomer som kan være tegn på koronasykdom, skal straks isolere seg og sørge 
for å bli testet snarest mulig. Fram til negativt prøvesvar foreligger skal også deres 
husstandsmedlemmer være i karantene.  

 
Testregime 

• Videregående skole: Dag 1 + dag 3 + dag 5 

• Elever som ikke blir testet, må i karantene i 10 dager (kan testes ut på dag 7) 

• Gjennomgått covid-19 siste 6 måneder fritar fra testing dersom eleven ikke har 
symptomer. 

• Elever som er vaksinert med to doser vaksine slipper også testing 
 

1. Rutine v/ smitte i egen husstand eller andre tilsvarende nære (for eksempel 
bestevenn og kjæreste) 
 

Karantene og testing gjelder som tidligere også for barn og ungdom (uendret) 
 

 
2. Rutine v/smitte der videregående skole er berørt 

Der smittesporerne kan identifisere nærkontakter enkeltvis, blir de kontaktet av 
smittesporing og testes primært på teststasjonen. Teststed avgjøres av teststasjonen.  
 
Der situasjonen er uoversiktlig, identifiserer smittesporerne nærkontakter klassevis. 
Testing gjennomføres på teststasjonen. Skolen informerer elevene, og 
kommuneoverlegen / kommunenes smittesporingsteam sender ut et informasjonsskriv. 

 
3. Oversikt over testede: 

Teststasjonen iverksetter testing på grunnlag av lister fra skolen. Hvis elever ikke møter 
til testing informeres smittesporingsteamet og disse  elevene må i karantene. 
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4. Ungdom > 18 år: 
Dette gjelder i utgangspunktet barn og unge under 19 år. men det er mulig for 
kommuneoverlegen å fatte et enkeltvedtak for elever 18 år. Dette er et formelt vedtak 
og kommuneoverlege vil fatte et slikt vedtak hver gang en klasse med elever > 18 år 
berøres.  

 

Testing av barn under 16 år fordrer samtykke fra foreldrene. 
 

 


