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1 FORMÅL

Det primære formålet med testing i nåværende fase av utbruddet er å kunne påvise tilfeller 
tidlig, for å ha mulighet til å begrense smittespredning.

2 OMFANG

Prosedyren gjelder for alle som har fått i oppdrag å jobbe med enkeltsak eventuell utbrudd.

3 DEFINISJONER

Kriterier for testing, uavhengig av reiseanamnese (prioriteringer må tilpasses lokale forhold
og kapasitet)

 Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon* med behov for innleggelse

 Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon

 Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid med akutt innsettende 
luftveisinfeksjon

 Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle 
av covid-19.

 Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer

*akutt luftveisinfeksjon med minst ett av symptomene feber, hoste, kortpustethet

Med nærkontakter menes personer som har hatt tett kontakt med en person som er 
bekreftet syk med covid-19 fra 24 timer før symptomdebut. Man regnes som nærkontakt i 14 
dager fra og med siste kontakt med det bekreftede tilfellet. Med tett kontakt menes:

 Har bodd i samme husstand som en person som er bekreftet syk med covid-19.

 Har hatt direkte fysisk kontakt med (for eksempel ved håndhilsing) en som er bekreftet syk 
med covid-19.

 Har vært i direkte kontakt med spytt (for eksempel blitt hostet direkte på) fra en person som er 
bekreftet syk med covid-19.

 Har hatt nærkontakt, ansikt til ansikt, under 2 meter i mer enn 15 minutter, med en person 
som er bekreftet syk med covid-19.

 Har oppholdt seg i et avgrenset miljø (for eksempel et klasserom, møterom, venterom e.l.) 
med en person som er bekreftet syk med covid-19 i mer enn 15 minutter og på mindre enn 2 
meters avstand.

 Har pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale fra, eller på annen måte har hatt 
tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19, uten å ha 
brukt anbefalt beskyttelsesutstyr

 Har sittet i nærheten av (to seter eller nærmere i alle retninger) en person som er bekreftet syk
med covid-19 på fly, samt andre nærkontakter på fly.
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 Har vært del av samme reisefølge som en person som er bekreftet syk med covid-19.

4 ANSVAR OG MYNDIGHET

Det skal være gitt opplæring før du tar prøver.
Det skal være riktig remisse og prøvebeholder som sendes inn til riktig laboratoriet.

5 BESKRIVELSE

 Prøver tas i hjemmet eller i egnet prøvetakingslokale, når det er gjort avtale om dette 
på forhånd.

 Du må være trygg på basale smittevernrutiner og ha fått opplæring i nasofarynx
prøve av lege.

5.1 Praktisk gjennomføring

Helsepersonell som skal prøveta pasienter, skal følge anbefalte smitteverntiltak, 
inklusive bruk av personlig beskyttelsesutstyr:

- ÅNDEDRETTSVERN (FFP3, FFP2) SKAL BENYTTES UNDER 
PRØVETAKINGEN! Åndedrettsvernene skal være personlige gjennom en 
vakt (8 timer), og det benyttes engangsmunnbind utenpå åndedrettsvernet – 
munnbindet er engangsbruk.

- smittefrakk med lange ermer,

- hansker,

- øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)

 OBS: Brukt engangsbeskyttelsesutstyr kastes i lukket pose som restavfall.

 Det tas 1 sett med luftveisprøver – samme penselprøve (nasopharynxpensel) brukes 
først til å samle prøve i halsen, deretter til å samle prøve fra nasopharhynx (dypt!).

FØLG SMITTEVERNPROSEDYRENE VED PRØVETAKING!

 Prøven skal ledsages av rekvisisjon (remisse/henvisningsskriv) for mikrobiologiske 
undersøkelser, der det tydelig må framkomme rekvirentens navn med tlf.nr (inkl. 
mobilnummer som kan nås utover ettermiddag/kveld), inkl kopi til fastlege. På 
rekvisisjonen skal det også fylles inn kliniske opplysninger som gir mistanke om 
coronavirusinfeksjon (symptomer og når de startet, reiseanamnese, opplysninger om 
eventuelle kroniske sykdommer/risikogruppe). 

 Prøven merkes og pakkes som influensaprøver, forskriftsmessig (kategori B)

 Prøven skal oppbevares og transporteres kjølig ved 4 grader (våt is eller kjøleblokk 
som ikke ligger direkte inntil prøve), men prøven kan også sendes ved 
omgivelsestemperatur over natten dersom dette er mest praktisk. Ved slike tilfeller 
må prøven settes kjølig inntil forsendelsen starter.
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 Prøven skal leveres på Skien interkommunale legevakt dagtid man-fre, for 
forsendelse til Unilabs. Unilabs henter prøvene på Skien interkommunale legevakt 
kl.07.30 og 14.00 og 21.00. Henting og levering i helgene avtales fortløpende.

 Utlever informasjonsmateriell til pasienten (printes ut direkte fra fhi daglig)

 Mistenkte tilfeller isoleres inntil prøvesvar foreligger

 Ved positivt prøvesvar, varer hjemmeisolasjonen i inntil 7 dager etter symptomfrihet, 
og uansett minst 14 dager etter første symptom. Ved negativt prøvesvar, varer 
isolasjonen til 24 timer etter siste symptom.

Informasjon om oppheving av hjemmeisolasjon finnes på:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/opphevelse-av-isolasjon/

Informasjon om hjemmeisolering og hjemmekarantene finnes på:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/hjemmekarantene-og-
hjemmeisolering-i-forbindelse-med-covid-19/

 Hvis noen med negative prøvesvar eller nærkontakter får symptomer i 14 dagers 
perioden må de ta rask kontakt med lege. Det kan da bli aktuelt å ta prøver.

6 HENVISNINGER

Folkehelseinstituttet

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/opphevelse-av-isolasjon/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/hjemmekarantene-og-hjemmeisolering-i-forbindelse-med-covid-19/
http://www.fhi.no



