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Dagens tema:
Kort om koronasertifikatet
Hva gir gyldig koronasertifikat – med fokus på vaksiner
Korrigering og etterregistrering av prøvesvar og vaksiner
To grupper som får utfordringer

Ikke-digitale brukere
Personer uten D- eller personnummer



Kort om koronasertifikatet

Bruksområder
Grensepassering (https://reopen.europa.eu/en)
Gjenåpning (regjeringen.no)

To sertifikater i én løsning
En for grensepassering
En for innenlandsbruk

I morgen lanseres koronasertifikat for bruk i EU (bilde?)

Dagens viktigste lenke: https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/

https://reopen.europa.eu/en
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/slik-kan-du-bruke-koronasertifikatet-innenlands-i-norge/id2861004/
https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/


Hva gir gyldig koronasertifikat?

Hvor kommer opplysningene fra?

Prøvesvar: Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS-
registeret)
Vaksiner: Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK)

• Negativ test
• Gjennomgått koronasykdom siste 6 måneder
• Vaksine
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Negativ test

Sikrer at alle kan få koronasertifikat
Krav om at testen med stor sannsynlighet viser at man ikke er smitteførende 
på prøvetakingstidspunktet (PCR eller antigen hurtigtest)
Øyeblikksbilde gir kort gyldighet

https://www.fhi.no/om/koronasertifikat/dette-gir-gront-og-rodt-lys-i-
koronasertifikatet/
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Gjennomgått koronasykdom siste 6 måneder

I denne delen av koronasertifikatet vil det kun vises om du har 
prøvesvar som dokumenterer sykdom siste 6 måneder (PCR eller 
antigen hurtigtest).
Dersom du har påvist sykdom lenger tilbake i tid vil du IKKE se det i 
koronasertifikatet, men under prøvesvar på helsenorge.no.
Gyldighet 11 til 180 dager (6 måneder) etter positiv test.
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Vaksiner

Status "beskyttet": 1 av 2 doser
Status "fullvaksinert"

2 av 2 doser
1 av 1 dose (Jansen)
1 av 1 dose(pga kombinasjonen koronasykdom med etterfølgende vaksine)

OBS: Uavhengig av tid mellom hendelsene (så lenge det minst er 3 ukers intervall), dermed tillates antistoff (ikke hurtigtest).
Viktig å sjekke at positiv test er dokumentert i prøvesvar på helsenorge.no FØR man tar vaksinen.

1 av 1 dose (pga kombinasjonen vaksine med etterfølgende koronasykdom)
OBS: Avhengig av tid mellom hendelsene, dermed kreves PCR eller antigen hurtigtest.
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Korrigering av prøvesvar

Er det en koronatest du ikke finner i sertifikatet?
På prøvesvarsiden kan du se alle koronatestene du har tatt.
Har du en negativ koronatest siste sju dagene, men den vises ikke i sertifikatet? Det kan være 
mulig at testen ikke er registrert.

Du kan ta kontakt med prøvetakingsstedet, og spørre om de har registrert resultatet på testen din.

• Er det opplysninger om gjennomgått covid-19 du ikke finner i 
sertifikatet?

I noen tilfeller er det ikke mulig å gjøre en automatisk tolkning av dine tidligere prøver for 
koronavirus.

Ta kontakt med teststed eller aktuelt laboratorium dersom du finner prøvesvaret ditt 
på prøvesvarsiden på helsenorge.no, men prøvesvaret er verken påvist eller ikke påvist.

https://www.helsenorge.no/provesvar/
https://www.helsenorge.no/provesvar/


Korrigering av vaksiner
Hvordan kan du korrigere opplysningene om vaksiner?

Oppdager feil i registrerte eller mangelfulle vaksinasjonsopplysninger 
av koronavaksiner, må dette rettes av ansvarlig vaksinasjonssted.

Kontrollere status i vaksineoversikten på helsenorge.no

SYSVAK kan ikke korrigere feil eller mangelfull informasjon 
for privatpersoner.
Dersom dette ikke løser seg, kan du be vaksinatør ta kontakt med 
SYSVAK.

https://www.fhi.no/sv/vaksine/mine-vaksiner/slik-fungerer-mine-vaksiner/#retting-av-feilregistrering

https://www.fhi.no/sv/vaksine/mine-vaksiner/slik-fungerer-mine-vaksiner/#retting-av-feilregistrering


FHI -

Om etterregistrering av EMA-godkjente 
koronavaksiner gitt utenfor Norge

Personer med norsk fødselsnummer eller D-nummer kan 
oppsøke helsetjenester i Norge, og be om at vaksiner tatt i 
utlandet etterregistreres i SYSVAK. På denne måten vil 
vedkommende få koronasertifikat.

https://www.fhi.no/sv/vaksine/mine-vaksiner/slik-fungerer-
mine-vaksiner/#hvordan-faar-man-etterregistrert-
emagodkjente-koronavaksiner-gitt-utenfor-norge

https://www.fhi.no/sv/vaksine/mine-vaksiner/slik-fungerer-mine-vaksiner/#hvordan-faar-man-etterregistrert-emagodkjente-koronavaksiner-gitt-utenfor-norge


FHI -

Hvem kan du kontakte?
Fastlege
Kommunehelsetjeneste (https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/)
Privat helsetjeneste 

Hva trenger du av dokumentasjon?
Koronasertifikat utstedt i EU/ EØS
Skriftlig vaksinasjonsdokumentasjon 

Hvordan går du frem?
Be om en konsultasjon med helsepersonell i overnevnte tjenester (video eller fysisk oppmøte)

Innbygger må gå inn på Helsenorge å sjekke koronasertifikatet (det varierer 
hvor raskt opplysningene blir oppdatert på Helsenorge på grunn av ulike 
journalsystemer, men vil i all hovedsak skje innen 24 timer)

Hvordan får man etterregistrert EU-godkjente koronavaksiner gitt utenfor Norge?



FHI -

Det lages nå en løsning der disse kan ringe og be om å få sendt 
koronasertifikat på papir, til folkeregistrert adresse. Den lanseres 24. 
juni, sammen med EU-sertifikatet. Men dette kan ikke brukes for test, 
siden sertifikatet vil være utløpt når det kommer frem i posten. Et 
mulig trinn 2 med papirsertifikat over disk er under utredning, kan 
komme muligens komme allerede i august.

To grupper som får utfordringer
Ikke- digitale brukere



FHI -

Turister, papirløse og andre som oppholder seg i Norge (men ikke bor her) 
har etter EØS-regler krav på å få utstedt sertifikat. Disse kan i teorien bruke 
samme løsninger som ikke-digitale, men det vil avhenge av at deres 
helsedata kommer inn i hhv. MSIS labdatabasen og SYSVAK for at man skal 
ha noe å utstede KS på grunnlag av. Per i dag kan felles hjelpenummer (FHN) 
benyttes for å registrere hurtigtest, og det jobbes med det samme for PCR-
test. Det er ingen løsning for dette for SYSVAK.

Personer uten norsk ID (person- eller D-nummer)
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