
Informasjon til foreldre eller andre med foreldreansvar: 

Informasjon om mulig test av ditt/deres barn eller ungdom for Covid-19 ved smitteutbrudd i skole 

eller barnehage 

Du/dere får denne informasjonen fordi fra 16. august 2021 kan alle barn og unge under 18 år få 

unntak fra smittekarantene dersom de gjennomfører et testregime. Unntaket fra smittekarantene 

ved testing gjelder generelt, både i skoletiden og på fritiden. 

Unntaket gjelder kun de barna eller ungdommene som anses som "øvrige nærkontakter" og ikke 
husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittede. For husstandsmedlemmer 
eller tilsvarende nære kontakter, gjelder de vanlige reglene om smittekarantene. Det vil være 
smittesporingsteamet i kommunen som vil gjøre en konkret vurdering av hvilken kategori ditt barn 
eller ungdom tilhører. 

Testregimet skal følge nærmere retningslinjer som er laget av kommunen. Helsedirektoratet og FHI 

har utgitt en veileder om hvordan disse retningslinjene kan være.  

Testing for covid-19 er helsehjelp med mindre de testene kommunen bruker er selvtester hvor 
barnet eller ungdommen tester seg selv eller med hjelp fra en voksen hjemme. For at barnet ditt kan 
motta helsehjelp, skal foresatte samtykke på vegne av barn og unge under 16 år. Det er nok at en 
forelder samtykker til at det kan komme til å tas en covid-19 test. Der det tas en selvtest skal også 
foresatte ha informasjon om at en slik test kan bli tatt, og har rett til å si nei til at barnet eller 
ungdommen testes.  

Dersom foresatte ikke ønsker at barnet/ungdommen deres ikke skal inngå i et testregime, er vil 
barnet/ungdommen omfattes av de vanlige reglene om plikt til smittekarantene.  

Dere kan lese mer om ordningen med unntak fra plikten til smittekarantene for barn og unge her: 
Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering - FHI 

 
Samtykke mulig test av ditt/deres barn for Covid-19 ved smitteutbrudd i skole eller barnehage: 

Jeg/vi samtykker til at …………………………………………… tester seg for Covid-19 som et ledd i et 
testregime i regi av kommunehelsetjenesten som erstatning for smittekarantene dersom hen er 
vurdert som "øvrig nærkontakt" av smitteoppsporingsteamet i kommunen. 

Jeg/vi samtykker ikke til at ……………………………………. tester seg for Covid-19 som et ledd i et 
testregime i regi av kommunehelsetjenesten som erstatning for smittekarantene dersom hen er 
vurdert som "øvrig nærkontakt" av smitteoppsporingsteamet i kommunen. 

 

Sted/Dato      Navn og signatur foreldre/Foresatt 

 

 
 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/hjemmekarantene-og-hjemmeisolering-i-forbindelse-med-covid-19/?term=&h=1#testing-som-alternativ-til-karantene

