
  

 
  
   
 

 
1. Status for tilgang på diagnostikk 

Vi har per 11.03.20 noe bedre tilgang på nødvendige analysereagenser. For å få oversikt over 
situasjonen åpner vi for bruk av PCR-diagnostikk ved luftveisinfeksjoner på noe bredere 
indikasjon i uke 12. Bruk klinisk skjønn og ikke innfør «villscreening»! Laboratoriet vil 
fremdeles avvise prøver dersom det ikke fremkommer av rekvisisjon at det foreligger 
relevant årsak til prøvetakning. 
 
Vi ber om at dere prioriterer testing av helsepersonell som har blitt syke!! 
 
Begrensninger for PCR-diagnostikk av gastroenteritt gjelder fortsatt. Se tidligere infoskriv. 
Forsyningssituasjonen endrer seg stadig, og nye begrensinger kan bli innført. 
 

2. Svartid/prøvetransport 
Prøver som leveres på avdeling for medisinsk mikrobiologi ved sjukeshuset i Molde før kl 
20:00 vil få svar i løpet av formiddagen neste dag. Vi oppfordrer kommunene om å 
samarbeide om egne transportordninger inn til laboratoriet i Molde dersom eksisterende 
transportløsning gir uakseptable forsinkelser.  

 
3. Beskytt helsepersonell og andre pasienter 
Vi anbefaler at kommunene har egne fasiliteter for prøvetakning utenfor de vanlige kliniske 
arealene. Begrens antall personell som tilser pasienter med luftveisinfeksjoner. 

 
4. Kombinert nasopharynx og halsprøve er anbefalt prøve ved 

luftveissymptomer. 
Før prøvetakningspinnen langs nesegulvet til den stanser i bakre svelgvegg, snurr penselen 
3-4 ganger og trekk den forsiktig ut. Stryk deretter samme pensel langs tonsiller og ganebue. 
 

5. Alle luftveisprøver MÅ dekontamineres før merking og plassering i 
transporthylse. 

For å unngå laboratoriesmitte må ALLE prøvebeholdere desinfiseres på utsiden etter 
prøvetakning: Før prøvetakning; fukt et papirhåndklede med desinfeksjonssprit. Ta prøven 
som beskrevet og skru igjen korken. Plaser prøverøret på papiret. Ta av hansker, desinfiser 
hendene og skift til rene hansker. Brett det spritede papirhåndkledet rundt prøven. Gni godt 
slik at alle overflater kommer i kontakt med sprit og la den ligge i ca 1 minutt. Sett deretter 
på identifikasjonslapp (evt. skriv ID: fullt navn og fødselsnummer) på prøverøret og legg den i 
ren transporthylse. Se vår instruksjonsvideo på youtube - søk på Helse Møre og Romsdal. 
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