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Samarbeid med primærhelsetjenesten om vurdering for sykdom grunnet nytt
coronavirus – oppdatering 26.2.20
Det vises til tidligere utsendt informasjonsskriv dt 4.2.20.
Folkehelseinstituttet gir god veiledning på fhi.no om når 2019-nCoV-sykdom bør
mistenkes og hvordan dette skal håndteres både i primærhelsetjenesten og i sykehus.
Folkehelseinstituttet har lagt opp til at vurdering og prøvetaking også kan skje i
primærhelsetjenesten med isolasjon av pasient i hjemmet i påvente av prøvesvar.
Det bør vurderes sammen med vakthavende lege ved nærmeste sykehus om pasienten
skal testes i hjemmet, i primærhelsetjenesten eller i sykehus. Dersom pasienten ikke
trenger innleggelse vurdert ut i fra helsetilstanden bør det tilstrebes at prøvetaking skjer
hjemme, ved legevakt eller hos fastlege.
Virologisk prøvetaking
Det er nå etablert diagnostikk for coronavirus ved mikrobiologisk laboratorium ved
Molde sykehus (tlf. 71122110).

Prøvetaking i primærhelsetjenesten forutsetter at en kan gjøre prøvetaking på en riktig
og trygg måte. Se veiledning for diagnostikk fra FHI.
Hvis mistenkte tilfeller henvises til Helse Møre og Romsdal HF er det viktig at transport
koordineres med AMK-sentralen. Det er også nødvendig å avklare hvordan evt.
pårørende/nærkontakter skal forholde seg. Se for øvrig anbefalinger vedrørende
nærkontakter på fhi.no
Telefon: Molde/Kristiansund: 71 12 00 00
Ålesund:
70 10 50 00
Volda:
70 05 82 00

Postadr: Postboks 1600
6026 Ålesund
Internett: www.helse-mr.no
E-post: postmottak@helsemr.no
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Varsling
Vi minner ellers om at mistenkte tilfeller skal varsles til Kommuneoverlegen som varsler
videre til Folkehelseinstituttet. Dersom det ikke er mulig å få varslet kommuneoverlegen,
skal Folkehelseinstituttet varsles direkte ved å ringe Smittevernvakta (tlf.: 21 07 63 48).
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