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HMR har et velfungerende system for hasteprøver(for eksempel PTH) der en merker prøven og den 
brune konvolutten med «HASTER» skrive med rød tusj . Dette fungerer godt . En sorterer da ut de 
prøver som haster og analyserer disse først .  
 
En har nå en situasjon der svartiden på Covid-prøvene har økt . En har bygget opp teststasjoner i 
kommunen og en har fått på plass nye transportruter (noen med bud og andre har gått over til post-
ekspress) . I utgangspunktet skulle da analyser av  prøver tatt en dag  og blitt besvart neste dag i 14 
tiden .   Stadig flere kommuner rapporterer at slik er det ikke . Svartiden er ikke 1 døgn men ofte 2 
døgn og noen ganger 3-4 døgn .  
 
Slik situasjonen er nå så stilles det spørsmål om HMR må starte å «prioritere» hvilke prøver som skal 
analyseres først . Det har i flere mandagsmøter blitt antydet at en har prioritert «filmteam» som 
jobber i Møre og Romsdal .  Fotball spillere som skal spille internasjonale kamper blir prioritert . Ut 
fra avisomtaler og det som er blitt sagt på mandagsmøter gjør nå at det stilles nå spørsmål både fra 
pasienter og helsepersonell  om dette er en «fleip eller fakta» .  Er der i dag en prioritering ? 
Prioriteres det  rett?  Slike påstander må vi ta på alvor . Det er imidlertid vanskelig å stå på 
teststasjon å forklare den gravide kvinnen med termin om 7 dager at vi «ikke har et 
prioriteringssystem» og det er like utfordrende å forklare dette til tannlegen med «full timebok» . 
Hvem som skal prioriteres er alltid vanskelig . 
 
Kommunen på Søre stiller nå følgende spørsmål :  
1)Hvordan kan en få til «rette prioriteringer» ved lokale utbrudd i en kommune ? Når vi får dette er 
det naturlig at prøver fra slike utbrudd prioriteres .  Er det mulig at når en har slike utbrudd å  gjøres 
en avtale med vakthavende mikrobiolog og så  at prøver så merkes rødt med  «haster»?  
 
2)Noen kommuner er svært sårbare pga få leger og sykepleiere . Arbeidsbelastning blir svært stor på 
få personer når helsepersonell må forlenge sin karantene i 1-3 dager pga lang svartid på lab i  Molde 
.  Jeg anslår at det er ca 270 allmennleger i MogR . Er det mulig at prøver fra disse kan «merkes som 
haster» ? Kan en få gjøre det samme med sykepleiere i kommunen ?  
 

 Dette handler om å gjøre hva som er «best for pasientene» som en gruppe . Jeg er av den 
oppfatning at det er faglig rett å gjøre slike prioriteringer som jeg beskriver i punkt nr 1 og nr 
2.  

 
 Fra kommunen på Søre har det kommet et ønske om at en har en «dialog» rundt disse 

utfordringene . Jeg ber om at denne problemstillingen tas opp i  krisegruppa til HMR sin 
kjernegruppemøte i morgen torsdag og at en vurderer om problemstillingen kan tas  opp i 
mandagsmøtene utover høsten .   
 

 Anbefaler at «kjernegruppa» starter en prosess der «prioriteringer» av hvem som skal 
analyseres først drøftes .  
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