
Hvordan kan jeg bestille time på helsenorge.no for 
koronatesting? 
 
På www.helsenorge.no kan du finne timeavtaler for koronatesting ved Saltdal helsesenter. 
Merk at bestilling av tid for koronatesting på Helsenorge forutsetter at du 

• Har fastlege ved Saltdal Helsesenter 
• Identifiserer deg med BankID 

Du kan evt. gi Fullmakt til en annen person for timebestilling på Helsenorge. 
Se https://www.helsenorge.no/fullmakt/om/slik-representerer-du-andre-paa-helsenorge-
no/ 
 
Timebestillingen er ikke gyldig før du har mottatt bekreftelse på SMS fra Helsenorge. 
 
Du kan fortsatt bestille tid for koronatesting fra vår Koronatelefon, tlf: 905 79 993 eller  
908 025 31. Åpningstider: 09:00 - 11:30 og 13:15 – 15:00 på hverdager. 
 

Framgangsmåte for timebestilling til koronatest 
1. Gå til https://www.helsenorge.no/ 
2. Velg «Bestille en time» 
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3. Velg Logg inn-symbolet. (NB! Du må altså først velge Bestille en time¸ ikke 
først klikke på Logg inn.) 

 
 
4. Logg inn mei BankID, BankID på mobil eller annen måte 

 

 



5. Velg Bestill time 

 

6. Velg Saltdal helsesenter Smittevern. Du skal ikke gå til timebestilling hos din 
fastlege. 

 

7. Svar på spørsmålene under Timebestilling. Klikk på Fullfør når du har besvart 
alle spørsmålene. 



 

8. Velg «Lege ved: Koronatest 

 

9. Hvis det er ledige timer for koronatesting, kommer det fram nå. Velg Lege ved 
Rognan Samfunnshus Koronavaksinasjon > Dato > Klokkeslett >Skriv inn telefonnummer> 

 



 

10. Du får en bekreftelse på at tid for koronatest er avtalt: 

 

Du får samtidig en SMS fra Helsenorge.no som bekreftelse på timeavtalen.  

11. Møt opp noen minutter før avtalt tid, ved Saltdal Helsesenter, Jernbanegata 45, 8250 Rognan. 

 
Hva koster koronatest? 
 
Hovedregel: Koronatesting er gratis 
Koronatesting er vanligvis «helsehjelp og gratis ved testing etter 
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/testkriterier/ 
 

a) Som ledd i smittesporing, fordi man har symptomer eller man mistenker at man har 
covid-19 infeksjon 
b) Innreise: Obligatorisk testing på grenseoverganger, test 7 døgn etter ankomst 
c) Enkelte andre tilfeller 

 
Andre grupper: Kostnad kr. 500 pr. test 
For arbeidspendlere, personer som testes før reise til utlandet eller f.eks. fordi arbeidsgiver stiller 
krav om negativ koronatest utover https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-
av-smittede/testkriterier/, er kostnaden kr. 500 pr. test 

• Testgebyr for koronatest i disse tilfellene er kr. 500 eksklusiv merverdiavgift (mva). 
  Det tilkommer også fakturagebyr på ca. kr. 70. 

• Faktura tilsendes fra Saltdal Kommune i etterkant av utført test 
• Testgebyret anses som omsetning av helsetjeneste og er unntatt 

merverdiavgiftsplikt. Arbeidet med koronatesting er en forebyggende helsetjeneste 
for å hindre importsmitte over grensene. 

• Testgebyret dekker de faktiske kostnadene. 
 
Den som mottar fakturaen, kan kreve sitt utlegg tilbakebetalt i noen situasjoner: 
 

• Fra arbeidsgiver eller utdanningsinstitusjon når det gjelder 
  arbeidspendlere/studentpendlere (covid-19 forskriften §6b) 
• Fra arbeidsgiver når arbeidsgiver krever koronatesting før inntreden i arbeidsforhold 
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Testresultat 
 
Svar på koronatest («vanlig PCR-test) kommer så snart det er ferdig analysert ved 
Nordlandssykehuset HF i Bodø, som regel innen 1 døgn. Man får da SMS fra Helsenorge. 

Dersom det tas antigen hurtigtest, foreligger svaret eter 15 minutter. 
 
 

Trenger du dokumentasjon på utført test? 
Alle personer som har norsk personnummer eller D-nummer kan logge seg inn på Helsenorge.no > 
Prøvesvar og ta utskrift av sitt prøvesvar. Dokumentasjonen vil foreligge når teststasjonen har meldt 
inn prøvesvaret elektronisk, vanligvis innen 12 timer. 
 

Personer uten norsk personnummer eller D-nummer kan få et testutskrift av testsvaret ved 
teststasjonen. 


