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1. Epidemiologi

2. Massetesting

3. Varianter og vaksiner



HMR – Antall testet per uke
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Antall positive per uke

Gjestearbeidere Fastboende



Positive fordelt på dato 
siste 3 uker N= 245



Positive knyttet til sted – siste 2 uker



Varianter

• «Alle» uten om utbruddet i Fjord har 501Y og/eller 484K mutasjon.

• Vanligst er UK variant.

• Noen tilfeller av SA-variant.

• Noe tilfeller av Variant med bare 484K

• Økning i forekomst av regionalt av L452R => kan være «californavariant».



Oppsummert

• Desidert høyeste forekomst blant fastboende siden starten av 
pandemien

• Sunnmøre
• Ålesund
• Fjord
• Volda

• Varianter:
• UK
• «Nye» vaianter.



Massetesting skoler – metode tilbudt av HMR

• Selvtatt neseprøve – «Jo lengre bak – jo 
bedre»

• «Dumpes» i samme tørre beholder

• Etter prøveinnsamling tilsettes buffer til 
beholderen - fraktes til laboratoriet.

• Det kjøres èn PCR for hele klassen/gruppen

Transportbeholder
Beholder for 
prøvepinner.

Buffer



Selvtatte swaber
• God dokumentasjon på sensitivitet 

sammenlignet med nasofarynxprøver tatt av 
helsepersonell

Kanadisk studie: 
Bare 23% av NF-prøver tatt av 
helsepersonell er reelle NF prøver. 
Resterende er midtneseprøver. 

• Renslig metode
• Bedre materiale for automasjon 

sammenlignet med spytt



Sensitivitet

• Publikasjoner på pooling av swaber:

• Taper mindre sensitivitet enn ved pooling
av transportmedium. (Mindre fortynning)

• Ingen tap av sensitivitet POS/NEG

• Egne forsøk:

• Må være ca 1000 viruskopier til sammen i 
beholderen for å bli positiv.

• Langt mer sensitivt enn antigen hurtigtest 
fra hver enkelt elev.



Gjennomføring av testingen

• Opplæring av lærere og elever av personell fra teststasjonen

• Tørr beholder – unngå aerosoldannelse

• Lærer går rundt å samler inn pensler – Munnbind og hansker

• Pensel slippes ned i beholderen uten å berøre beholder

• Skolen er i stand til å gjennomføre testingen på egenhånd.

• Vi kan teste en hel klasse på 10 min når elever og lærere vet hvordan det skal gjøres.

• Ikke



Analyse ved laboratoriet

• Litt med hands-on enn vanlige COIVD-19 tester

• Vil bruke metode som er rask (ca 2 timer 
analysetid)

• Prøver på Sunnmøre kan analysers ved 
laboratoriet i Ålesund dersom det ikke er for 
mange klasser som testes hver dag (maks 24).

• Svar sendes ut til teststasjon elektronisk med 
Trinn/parrallell som fornavn og Skolen som 
etternavn



Bruken må styres etter smittesituasjon

• Nasjonale anbefalinger – kommer snart

• Beskjed fr FHI om å kontinuere bereding av metoden for å lage størst 
mulig erfaringsgrunnlag

• Ønskeliste:
• 2 VGS i Ålesund: 2 avgangsklasser per skole
• 2 VGS Søre-Sunnmøre: 2 avgangsklasser per skole
• NTNU Ålesund: 2 klasser - Helsefag som har praksis i institusjon 
• Høyskolen i Volda: 2 klasser – uansett fag/år



Vaksiner – effekt mot varianter

• Effekt av massevaksinering

• Labratoriestudier

• Kliniske studier



Effekt av massevaksinering i områder dominert 
av varianter



Laboratoriestudier
Dårlig nytt:

• Gjennomgående dårlig effekt av vaksineantistoff mot SA-variant

• Dårligere, men fortsatt OK effekt mot UK-variant

• Etter infeksjon med UK-variant har man dårlig beskyttelse mot WT og 
SA-variant

Godt nytt:

• Etter infeksjon med SA-variant har man god beskyttelse mot UK/WT 
varianter

• Fase 1 studier med Pfizer og Moderna vaksiner basert på spike fra SA-
varianten er allerede i gang.



Kliniske studier

Effekt mot SA-variant:

Johnson & Johnson: Sterkt nedsatt mot mild til moderat COVID-19 (ca 50 % 
beskyttelse).

AstraZeneca: Ingen beskyttelse mot mild til moderat COVID-19



Videre…?

• Booster med SA-variant baserte vaksiner?

• Problem: 
• De alvorlige bivirkningene til AZ vaksinene tilsier 

forsiktighet ved implementering av nye 
vaksineversjoner

• Må via Fase 1,2,3 studier før man kan benytte nye 
vaksiner - selv ved små endringer?

• Nye vaksineversjoner Q4 21/Q1 22?
• Kontroll på pandemien Q3 2022?


