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Informasjonsbrev om koronasertifikat - Kommunens oppgaver i tilknytning til koronasertifikat  

Dette brevet inneholder informasjon om kommuners plikt til utstedelse av koronasertifikat etter anmodning 
fra innehaver eller dennes representant.  

 

Kommunens oppgaver i tilknytning til koronasertifikat 

Som følge av endring i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19- 
forskriften) § 5h kan kommunen, etter anmodning fra innehaveren av koronasertifikatet eller dennes 
representant, utstede koronasertifikat basert på test tatt ved kommunens teststasjoner. Kommunen kan også, 
etter anmodning fra innehaveren av koronasertifikatet eller dennes representant, utstede koronasertifikat 
basert på vaksinasjon og gjennomgått sykdom. Utstedelsen skal skje ved utskrift på papir. Utstedelsen skal skje 
på kommunens teststasjon eller annet sted kommunen bestemmer. 

Fra 1. februar vil dette bli forskriftsfestet som en plikt. 

 

Løsninger for utskrift av koronasertifikat 

Innbyggere i Norge er i stor grad digitale og har tilgang til sitt koronasertifikat på Helsenorge. Personer som 
bruker Helsenorge vil ha tilgang til koronasertifikat basert på  

- Vaksiner 

- Gjennomgått sykdom 

- Test (forutsatt at testresultatet er tatt av en helseaktører og sendt inn til MSIS-Labdatabase) 

FHI har i samarbeid med helsedirektoratet og Norsk helsenett utviklet en web-applikasjon som muliggjør 
utskrift av koronasertifikat på vegne av personer som ikke kan bruke Helsenorge.  

Som følge av forskriftsendringen tilgjengeliggjøres web-applikasjonen for utskrift av koronasertifikat for 
kommunene slik at de kan bistå sine innbyggere og besøkende. Løsningen legger til rette for bistand til 
personer med fødselsnummer, d-nummer og felles nasjonalt hjelpenummer. 

 

Praktiske forutsetninger for å ta i bruk løsningen 

For at applikasjonen skal fungere må følgende være på plass 

- Godkjenning av Folkehelseinstituttets sikkerhetsvilkår 
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- Tilknytning til Norsk helsenett. Arbeidsstasjonene der løsningen skal brukes må være tilknyttet 
helsenettet. 

- Bank-ID eller annen ID på sikkerhetsnivå 4 for den enkelte saksbehandler/helsepersonellsom skal 
bruke løsningen 

- Tilgang til lokal printer  

- Et kontaktpunkt med ansvar for innmelding/utmelding av tilganger 

FHI tilbyr opplæringsmateriale som kan benyttes fritt og bistår i opplæring eller spørsmål 

 

Fremgangsmåte for tilgang til web-applikasjon for utskrift av koronasertifikat 

Send en epost til Folkehelseinstituttet@fhi.no med “koronasertifikat kommunal aktør” i emnefeltet. FHI vil ta 
kontakt og sette opp et introduksjonsmøte. 

 

Vennlig hilsen 

Gun Peggy Strømstad Knudsen Vivi Kristin Haaheim 
Assisterende direktør FHI   Prosjektleder ikke-digitale brukere 
 
 
   

 
 
 
 


