
 

Sist oppdatert: 06.11.2020 

 

Informasjon til deg som har blitt testet for koronavirus 
 

Svaret på testen finner du på www.helsenorge.no.   

Resultatet på prøven kommer vanligvis dagen etter at du er testet, men noen ganger kan det ta opptil 

2 døgn før svaret foreligger. Om du ikke har fått tilbakemelding på prøvesvaret etter 2 døgn, kan du ta 

kontakt med koronatelefonen. 

Blir du økende dårlig, f.eks. pustevansker, ber vi deg ringe fastlegen i ordinær åpningstid. På kveld og 

helg kan du ringe legevakten på tlf: 116 117. 

 

Er du testet fordi du har symptomer, men ikke har vært nær noen som er korona-syk: 

Du skal holde deg hjemme frem til prøvesvaret foreligger. Dette vil si at du ikke skal gå på jobb, skole 

eller ta offentlig transport. Du bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og 

kaféer. Hvis ingen andre kan hjelpe deg og det å gå ut selv er eneste løsning, kan du gå ut for å 

gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand 

(minst 1 meter) til andre, og unngå kø.  

Ved negativ test kan du gå tilbake på jobb/skole når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler 

deg frisk, er feberfri og ikke hoster mye), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon. 

Er du testet fordi du er nærkontakt (altså i karantene) eller er i innreisekarantene: 

Du skal holde deg hjemme i hele den perioden du er bedt om å være i karantene, uavhengig av hva 

testresultatet viser. Som nærkontakt har du fått karantene-tidspunkt fra koronasenteret. Etter innreise 

fra rødt/grått land gjelder 10 dager karantene. Andre viktige punkter om karantene: 

 Hold litt avstand til hverandre (voksne), minst 1 meter. Bruk eget bad dersom mulig, eller 

minimum eget håndkle på badet 

 God hoste- og håndhygiene (hyppig håndvask med vann og såpe, alternativt 

hånddesinfeksjon). Spesielt ved toalettbesøk, før matlaging og før måltider. Dekk munnen og 

nesen med et papirlommetørkle når du hoster/nyser, eller host/nys i albuen. Kast brukte 

papirlommetørklær umiddelbart, og vask deretter hendene dine. 

 Eget soverom for den i karantene hvis mulig 

 Hyppig rengjøring av overflater, slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og 

kjøkkenbenk, anbefales. Vanlige vaskemidler kan benyttes.  

 Du kan gå tur ute, men hold minst 1 meter avstand til andre. 

 Dersom du er i karantene og får symptomer, skal du behandles som sannsynlig covid-19. 

Det betyr at du raskt tar kontakt med koronasenteret på nytt for ny test og settes i isolasjon 

frem til prøvesvar foreligger. Husstandsmedlemmene dine skal da i karantene.  

 

For alle: 

Evt. mer informasjon finner du på Folkehelseinstituttet sin hjemmeside: www.fhi.no.  

Hvis du tester positivt vil du bli oppringt fra koronasenteret. Vi ringer fra skjult nummer, så det er viktig 

at du svarer. Hvis du tester positivt, går du over fra karantene til isolasjon.  

Har du generelle spørsmål, kontakt koronatelefonen: 69 38 11 08.  

Hverdager: 08.30-15.00    Helg: 10.00-16.30 

http://www.helsenorge.no/
https://www.helsenorge.no/koronavirus/testing-og-symptomer/#symptomer-pa-koronavirus
http://www.fhi.no/


 

 

 

 

 


