
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune: 

Anmoder om egenregistrering  
Lyngdal kommune har nå fått på plass system for egenregistrering av 

positiv hurtigtest. Kriseledelsen anmoder innbyggerne om å ta denne i 

bruk, for på den måten avlaste de ansatte på kommunens testsenter 

for covid19. 

Ifølge vaksinekoordinator Åshild Gysland ble det ved testsenteret mandag og tirsdag 

denne uken gjennomført hele 400 PCR-tester. Det er ifølge henne ekstremt mye. I tillegg 

er det stor pågang og tidvis lang ventetid på korona-telefonen fordi mange ringer etter å 
ha fått positivt utslag på selvtest. 

På Lyngdal kommunes hjemmeside er det nå kommet på plass en løsning der personer 

som har testet positivt på hurtigtest selv kan registrere dette. Etter registrering mottas 

en SMS med videre informasjon. Denne sendes ut påfølgende dag. 

Umiddelbar respons 

Kommunen sendte onsdag kveld ut innbyggervarsling via SMS om den nye løsningen. 

Ifølge Gysland resulterte dette i nærmest umiddelbar respons, med totalt 30 egen-

registreringer av positiv selvtest. 

«Noen av disse hadde vi allerede registrert fra før, så alle var ikke nye. Men responsen 

viser i alle fall at denne løsningen kan bidra til å avlaste oss en god del», sier Åshild 
Gysland. 

Bekreftende PCR-test anbefales ikke til følgende personer:  

• Personer som har fått tredje vaksinedose (oppfriskningsdose/boosterdose) 

• Personer som har mottatt to doser koronavaksine og deretter gjennomgått covid-

19 i løpet av de siste 3 månedene 

 

Bekreftende PCR-test anbefales til personer som søker helsehjelp og hvor bekreftelse 
har konsekvens for diagnostikk, differensialdiagnostikk og behandling.  

Bekreftende PCR-test anbefales videreført for følgende personer:  

• Personer med primær eller sekundær immunsvikt, herunder organtransplanterte 

og immunsupprimerte 

• Barn og ungdom mellom 0-16 år 

• Uvaksinerte og delvaksinerte personer uten oppfriskingsdose som har behov for 

koronasertifikat 
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Gratis hurtigtester deles ut flere steder i kommunen. Informasjon om dette ligger 

tilgjengelig på kommunens hjemmeside, med snarvei på startsiden. Eller publikum kan 

spørre kommunens samtalerobot Kommune-Kari om hjelp til å finne fram 

informasjonen. 
 

Karantene-veileder 

Via Kommune-Kari tilbyr Lyngdal kommune nå også en karantene-veileder.  

Karantenesjekken er oppdatert med nye regler som gjelder fra 26. januar, og som i korte 

trekk innebærer testregime i stedet for karantene. På den bakgrunn opplyser ikke lenger 

Lyngdal kommune om antall personer i smittekarantene. Det er i prinsippet 0 fra dags 

dato. 

 

Kontaktpersoner 
For ytterligere spørsmål rundt smittesporing og vaksinasjonsprogrammet i Lyngdal 

kommune, kontaktes Åshild Gysland. Hun treffes på telefon 481 23 487, eller epost 

Ashild.Gysland@lyngdal.kommune.no 
 

Øvrige henvendelser rettes til ordfører Jan Kristensen på telefon 955 59 950, eller epost 
Jan.Kristensen@lyngdal.kommune.no 

 

Med vennlig hilsen  

Ole Åsmund Brattfjord, informasjonsleder 

Mobil: +47 901 31 726 

Lyngdal onsdag 26. januar 2022 
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