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HMR – Antall testet per uke



Antall positive per uke

Gjestearbeidere Fastboende



Positive knyttet til sted – siste 3 uker



Oppsummert

• Dramatisk situasjon
• Høyt antall nye smittede - høyt antall innlagte.

• Sunnmøre
• Ålesund - enda uoversiktlig

• Nordmøre/Romsdal 
• Hustadvika – kan blir et stort utbrudd

• Varianter:
• UK

Kommunikasjonsutfordring:

Det går bedre på landsbasis

Møre og Romsdal er inne i sin verste fase 
siden pandemien startet



Kapasitet på laboratoriet

• To nye roboter i drift ila. denne uken

• > 15.000 per uke

• Publikum må oppfordres til lav terskel for å teste seg



Massetesting skoler – metode tilbudt av HMR

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

• «Dumpes» i samme tørre beholder

• Det kjøres èn PCR for hele klassen/gruppen

• Kostnad per kapita: 8 kr – kan bli billigere

Transportbeholder
Beholder for 
prøvepinner.

Buffer



Hvorfor?

• Allerede nyttig i områder med høyt smittetrykk
• Begrense utbrudd
• Holde skolene åpne

• Plan B:
• Dersom vaksiner ikke har effekt på nye varianter
• Jevnlig testing på skoler og arbeidsplasser – teste sykdommen ut av samfunnet

• Ved bredding:
• Allerede nå laboratoriekapasitet til å teste halve Norges befolkning hver uke.
• Ved automasjon: Hele Norges befolkning 2 ganger i uka

• Begrensede faktor: Opplæring, tilgang på pensler/transporthylser



Fra utprøving til bruk

• Mye smitte blant ungdom og unge voksne

• Starter massetesting på flere VGS i hele regionen



Pandemiens sanne ansikt
• India:

• 2 - 10 ganger underrapportering
• Eksterne beregninger: 1 til 5 millioner dødsfall i India 

frem til august

• Vi kan ikke bare planlegge ut fra «beste falls scenario»
• Enda ingen garanti for at «det går bra til slutt»
• Ingen vet om vaksinene fungerer mot indisk variant
• Hva om det kommer en variant som ikke påvirkes av 

vaksinene, som er 10 ganger mer dødelig?

• Noen må gidde å lage en plan B

• Valgkamp: Veiutbygging og miljø……
• Hva med nye sykehus og intensivkapasitet?


