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HMR – Antall testet per uke

17   18



Antall testet siste 2 ukene
(etter prøvetakingsdato)



Antall positive per uke

Gjestearbeidere Fastboende

17   18

«Festlige»
fastboende



Antall positive siste 2 ukene
(etter prøvetakingsdato)



Antall positive etter rekvirent



Oppsummert

• Sunnmøre
• Ålesund – fortsatt ringvirkninger fra Tollboden
• Primært nye positive blant de som allerede er i karantene

• Nordmøre/Romsdal 
• Ser ut at vare under kontroll igjen etter «festlig» utbrudd 
• Primært nye positive blant de som allerede er i karantene

• Kommunikasjonsutfordring:
• Kan føles som vi er «ferdige» med disse bobler. Er vi det?
• Når og hvor kommer det nye?
• Fortsatt ikke out of the woods innfør russetid og sommerferie

Norge per idag



Kapasitet på laboratoriet

• En av de nye poolingrobotene er i drift
• Den andre er fortsatt under konfigurasjon – håp om at det er ferdig i uka

• Fortsatt ikke helt på > 15.000 analyser per uke
• Høy kapasitet med 1 av 2 poolingroboter

• Ikke langt fra planlagt kapasitet

• Publikum må oppfordres til lav terskel for å teste seg
• Spesielt i lyset av at aktuelle utbrudd kan ha løse tråder



Massetesting skoler – metode tilbudt av HMR
• Åpner opp for alle sisteårsklasser på VGS i hele fylket

• Si fra uka før om nye klasser som skal inkluderes.
• Vi må fordele klassene utover ukedagene
• Små klasser må slås sammen til mellom 20-30 personer

• Kohortene må være faste fra gang til gang.
• Ingen nye klasse-kombinasjoner fra uke til uke.

• Det må være et lager av forbruksmateriell på hver skole.
• Bestilles hos AMM. Skolens ansvar å ha nok til en hver tid.

• Transport er opp til VGSene/kommunene.

• Ved levering - ta med tom transportkasse tilbake.

• Dersom en elev har gjennomgått COVID for mindre enn 3 
måneder siden skal de IKKE testes.

Transportbeholder
Beholder for 
prøvepinner.

Buffer



Massetesting skoler - kontaktinformasjon

• Kontaktinformasjon ved inklusjon av nye kasser:
• Klasser som analyseres ved laboratoriet I Ålesund: Bratholm, Siri Bekken 

Siri.Bekken.Bratholm@helse-mr.no

• Klasser som analysers ved laboratoriet I Molde: Røed, Marie Aslaksen 
Marie.Aslaksen.Roed@helse-mr.no

•

• Kontaktinformasjon for utlevering av forbruksmateriell:
• Ålesund: Ulla, Kristin Kristin.Ulla@helse-mr.no

• Molde: Norstedt, Carola Christin Carola.Christin.Norstedt@helse-mr.no
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