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Retningslinjer - unntak fra smittevernkarantene for elever og 
studenter over 18 år ved opplærings- og 
utdanningsvirksomheter 
 
Retningslinjer i forbindelse med: 

- Midlertidig forskrift om smitteverntiltak unntak fra smittevernkarantene for elever og 
studenter over 18 år ved opplærings- og utdanningsvirksomheter. 

 
Målsetningen med forskriften er å fortsatt kunne holde studiested åpent igjennom regelmessig 
testing, samtidig som man ikke belaster kommunale tjenester mer enn nødvendig. 
For at elever og studenter over 18 år ved opplærings- og utdanningsvirksomheter skal unntas 
smittekarantene må følgende være på plass. 
 

1. To ulike testregimer kan brukes som alternativ til karantene:   
 

a. Testing etter mulig eksponering. Virusmengden er høyest 3-7 dager etter 
smittetidspunkt. Personer over 18 år (videregående, høyskole, universitet og 
annen opplærings- og utdanningsvirksomhet) som er nærkontakter: 

i. Ved kjent smittetidspunkt anbefales testing etter 3 og 5 dager. 
ii. Ved ukjent smittetidspunkt eller eksponering over tid anbefales det å ta 

første test så raskt som mulig (dag 1), med ytterligere to tester med 48 
timers mellomrom (dag 3 og 5). 

iii. Elever som er testet bør oppfordres til å holde avstand til hverandre inntil 
første test er besvart negativ.  
 

b. Jevnlig massetesting 
i. Ved store utbrudd og uoversiktlige situasjoner, kan en periode med 

jevnlig massetesting av elever benyttes. Testing av alle elever 1–2 ganger i 
uken anbefales, og testing kan avsluttes dersom alle tester negativ i 2 
runder. Jevnlig testing (fhi.no). 
 
 

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/innbyggerdialog-og-frivillighet/edialog/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/jevnlig-testing/
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2. Studiested organiserer og styrer egen testordning ved benyttelse av private foretak. 
a. Testing ved egen teststasjon 
b. Selvtesting 

i. Alle positive selvtester må bekreftes med ny test i regi av kommunen eller 
det private foretaket. 
 

3. Studiested bærer selv kostnaden ved ordningen. 
 

 
 
Med hilsen 
 
Lars Petter Aasheim  
Rådgiver  
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 
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, 4604 KRISTIANSAND S 
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