
 
Covid-19 testing 2020 – alternativ til innreisekarantene 

ANT HMS & Bedriftshelse AS gjennomfører covid-19 testing av utenlandske arbeidstakere som kommer til Norge 
fra land i Schengenområdet eller EU/EØS. (gjelder ikke norske arbeidstakere). 

Testresultat gis vanligvis neste virkedag, og arbeidstakere med negativ prøve kan begynne å jobbe (unngår 
karantene p.t. 10 dager).  Forutsetningen er at det tas to tester etter ankomst. Test to kan tas tidligst dag fem 
etter ankomst Norge. Fram til første negative test har personen karantene. Fram til andre negative test har 
personen karantene på fritiden. Ved positiv test skal personen i isolering og arbeids eller oppdragsgiver skal varsle 
kommunen slik at smittesporing kan iverksettes. (fra 22. juni 2020) 

 
 
 
 

 
 

Bestilling 

Det er kun arbeidsgivere som kan foreta bestilling. Arbeidsgiver er ansvarlig for testing og tiltak 
iht FHI sine smittevernregler. Vi tar ikke imot bestilling fra arbeidstakerne selv. 

Skriftlig på e-post: post@ant.no . Her kan også informasjon etterspørres. 

Bestilling fra arbeidsgiver skal inneholde:  

Arbeidsgivers Navn, org. nummer og telefonnummer samt e-post adresse.  

Liste over ansatte som skal testes med Navn, fødselsdato og telefonnummer. ID-Nummer 
dersom det er ordnet. 

Alle som føres opp i bestillingen testes såfremt de møter.  
 

 
 
 

 
 

Tilbakemelding 

Positive avlagte prøver meldes rekvirent som er vår bedriftslege og håndteres gjennom det 
offentlige systemet. «Personen skal i isolering og arbeidsgiver eller oppdragsgiver skal varsle 
kommunen slik at smittesporing kan iverksettes».  

Negative tester meldes til arbeidsgiver fra ANT innen 48 timer. (ved helg analyseres det ikke og 
det blir noe lenger ventetid ved testing fredag). 

Etter bestilling lages rekvisisjon som følger hver prøve til analyse og tilbakemelding gjennom 
ANT. 

 

 

Teststed 

Test utføres på Rinnleiret mellom Levanger og Verdal (Samme innkjøring som den offentlige 
testingen til Innherred interkommunale legevakt). Test gjøres primært fra bil. 

 

 

Pris 

Pris per test er kr. 975,-. Faktura sendes til arbeidsgiver som også er ansvarlig for at FHI 
retningslinjer i forhold til karantene følges. Vi ber arbeidsgiver om at test nummer to bestilles i 
god tid slik at dette gjennomføres mest mulig koordinert. 

Spørsmål og bestilling 

 
Bjørn Bratt 

 
92401424 

 
post@ant.no 
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