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Sak 098-20 Analysekapasitet i SØ i helgene 
Innmeldt av Sarah Frandsen Gran 
 
Bakgrunn: 
Kommunene mener at det ikke kan forsvares at prøver som tas fredager og lørdager ikke analyseres 
før søndager (på Ahus) eller mandag (på SØ). Vi må kunne forvente at analyse og utsending av 
prøvesvar skjer dagen etter prøvetaking, alle dager.  
Dette er en forutsetning for å kunne håndtere den forventede smitten vi får ved åpningen av 
samfunnet. Vi ber derfor om et nytt hastemøte for å igjen drøfte saken, og håper vi kan løse dette i 
et samarbeid for å minimere de helsemessige konsekvensene og samfunnskostnadene vi vil få ved 
forsinkelser mellom Testing og Isolering. 
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Drøfting: 
Innledning: Kommunene bruker nå store ressurser på å teste og drive smitteoppsporing slik 
myndighetene ber om og hele smitteoppsporingskjeden (testing-rekvirering-analyse-svar-
smitteoppsporing) må fungere raskt og uten hinder. Venting på prøvesvar vil forhindre effektiv 
logistikk, smitteoppsporing og begrensing av smitte i samfunnet. Prøvesvaret er også viktig for alle de 
som testes og særlig for helsepersonell og deres arbeidsgiver. I påvente av negativt svar kan ikke 
helsepersonell jobbe, og dette medfører personellmessig og økonomiske utfordring både for 
kommunene og sykehuset.  

Hele forutsetningen for åpningen av samfunnet er at smitteoppsporingsskjeden fungerer knirkefritt 
og raskt. FHI er meget tydelig på dette. 

De fleste kommunene tester 7 dager i uka, det er økende pågang fra folk som vil testes og nye 
testkriterier medfører lav terskel for testing. Kommunene må få svar fortløpende og uten opphold. 
SØ har ikke mulighet til å analysere prøver i helgene i sommer. HSØ har bestemt at A-hus i slike 
tilfeller kan kjøre analyser for SØ. Det stilles spørsmål om sykehuset kan få låne personell fra A-hus 
for å få dette til, men det er ikke en mulig løsning ifølge sykehuset. Analysering av Østfoldprøver på 
Ahus er en ny ordning og har viktige mangler. Det er stort behov for raskt å forbedre dette forløpet 
for alle involverte. 

Det er ikke viktig for kommunene hvordan eller hvor analyse utføres, men det er uholdbart for 
kommunene om analyser ikke gjennomføres fortløpende (6-7 dager i uka), og ikke minst om de må 
forholde seg til to ulike systemer for rekvirering gjennom uka! Det er for stor risiko knyttet til dette 

Primært ønsker kommunene at SØ analyserer som vanlig også i helg. 

Det kom en rekke innspill på problemområder og til forbedringsforslag til test-/analysekjeden. Disse 
må følges opp:  

For dagens løsning med Ahus i helgene: 
• Alle ordinære prøver som kommer til SØ i etter kl. 0730 fredag (de som kommer før 7.30 

analyserer SØ sjøl fredag) og før kl. 15, må sendes fra SØ til Ahus uansett om kommunene har 
husket å skrive dette på konvolutten eller ikke. Dette gjelder fra førstkommende helg 

• Ahus må vite hvilken kommune pasienten tilhører slik at de kan sende til rett kopimottaker 
(kommuneoverlege). Det må stå på papir-rekvisisjonen. 

o Eventuelt kan alle prøver stå med kommuneoverlegen som rekvirert i helgen. Det betyr 
at koronalegevaktene ikke får svar. Da vil kommuneoverlegen få alle negative svar også. 
Det mener de fleste kommuner er uheldig (det vil bli uhåndterlig mange svar for 
kommuneoverlegen).  

• Det er svært problematisk når helgerutiner avviker fra hverdagsrutinene (bl.a. papir vs. 
elektronisk). Det blir mye å huske på, mye ekstraarbeid og flere muligheter for feil. Vi må ha ett 
system for hele uken. 

• Vi må prøve ut dagens løsning med Ahus kommende helg slik at vi ser hvordan dette fungerer og 
så forbedre det som ikke fungerer godt. Det betyr at førstkommende helg blir en utprøving selv 
om det er full drift og det er usikkert om alt vil fungere. 
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Om rekvirering 
• Det må pt. rekvireres på papir til Ahus. Det må legges raskt til rette for elektronisk rekvirering på 

en eller annen måte. Løsningen må testes før iverksetting. 
• Kan det finnes løsning der kommunene rekvirerer elektronisk til SØ og at SØ så kan videresende 

til Ahus? Det vil forenkle logistikken og være i tråd med normalprosedyren. 
• Det er best å få en løsning for elektronisk rekvirering direkte til Ahus. Den er allerede under 

utvikling, men usikkert når den er klar. 
• Kan kommunene velge Ahus som mottaker for rekvisisjoner i DIPS-Interactor?  

o Det skal undersøkes av SØ. 
• De fleste kommuner kan ennå ikke rekvirere elektronisk pga. at det ikke er tilrettelagt for dette 

lokalt. Det er kun Sarpsborg som rekvirer elektronisk 
o Sykehuset bistår med å løse dette og har gjort avtaler med flere kommuner 

• Kommunene ønsker samme tidsfrister for levering av prøver på SØ i helgen som på hverdager for 
å få med alle prøvene. Det forenkler også logistikken 

Svar på analyser 
• Elektroniske prøvesvar skal nå gå fra Ahus til rett svarmottaker i kommunene etter kontaktliste 

utsendt tidligere i dag. Denne må kvalitetssikres av kommunene. Ahus må ha tilgang til samme 
opplysninger om mottakere som SØ. 

o SØ skal teste dette med Ahus/kommunene for å sikre at elektronisk svarfunksjon fungerer 
o Er det andre rekvirenter enn det som står på lista må lab-en få beskjed. Prøver tatt på 

institusjon i helgen må analyseres som hasteprøver. 
• Positive prøvesvar ringes til kontaktperson etter liste (de fleste steder kommuneoverlegen). 
• Elektroniske kopisvar må gå både til koronalegevakt og fastlege. De har ulikt ansvar for 

oppfølging. Ved svar fra Ahus må man pt. velge én kopimottaker. Det er IKT-systemet på Ahus 
som er årsaken til dette. Det er ikke tilfredsstillende.  

• Svar på papir tar for lang tid og er ikke aktuelt 
• SØ vil, etter innspill i møtet, nå avtale med Ahus at SØ kan sende inn og få analysert prøver også 

på lørdag (med elektronisk svar søndag). Senter for laboratoriemedisin forsøker å få dette til 
allerede førstkommende helg. Prøver som blir tatt i kommunene på søndager analyseres på SØ 
mandag. 

Annet 
• SØ kan ta hurtigtest i helgen når det haster. 
• Det foreslås at Pandemirådet gjennom Samhandlingsutvalget henvender seg med brev til HSØ 

som har valgt å sentralisere analysekapasitet til Ahus /OUS, men ikke har sørget for at hele 
smitteoppsporingskjeden er testet og fungerer for alle aktørene i kjeden, før iverksetting. Det er 
primært mangler ved IKT- løsning og logistikk-kjeden som ikke støtter opp om denne løsningen. 
Dette fører til at vi sammen ikke kan innfri myndighetenes krav og vårt samfunnsansvar, risikoen 
for svikt blir for høy og det kreves mye ekstraarbeid for kommunene. Det er ikke godt nok. 
Sarah, Jens og Jon Birger lager forslag til brev 

Eventuelt – 
SØ’s prosedyre vedrørende svenske arbeidstakere inkl. egenerklæringsskjema, er nå revidert og 
sendes ut til Pandemirådet straks etter møtet 
 

Odd Petter  
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