Testing for SARS-CoV-2 ved laboratoriene på Ahus
Rekvirering.
Kommunenes teststasjoner kan rekvirere SARS-CoV-2 PCR elektronisk fra kommunens valgte tjeneste
via nettbasert rekvirering. For mer informasjon kontakt oss på lab@ahus.no.
Alle enheter som rekvirerer SARS-CoV-2 PCR må oppgi opplysninger om pasientens
bostedskommune/oppholdskommune på rekvisisjonen. Dette er påkrevd for at vi skal kunne varsle
rett kommune for smitteoppsporing. Det skal samtidig oppgis et aktuelt telefonnummer til den det er
tatt prøve av, som vi kan videreformidle for smittesporing.
Prøvetaking.
Prøve fra nasofarynx og hals tas på TMVL-medium. Prøve-medium må oppbevares kjølig før bruk. Vi
pakker mediene fra fryst tilstand. Mediene tiner rask og vil være tint ved mottak. Det er viktig at
disse kommer raskt i fryser eller kjøleskap. Ved oppbevaring i fryser er holdbarheten 6 md fra
produksjonsdato (på glasset). I kjøleskap er holdbarheten 1 md fra mottaksdatoen (noter gjerne
denne på posen).
Prøver til SARS-CoV-2 PCR kan også tas på UTM-medier eller eSwab (oransje kork har tynn pensel).
Vårt laboratorium kan ikke benytte UTM-medier eller eSwab for undersøkelse for andre luftveisvirus
eller bakterier.
Bestilling av prøvemedier
Bestilles som for annen varebestilling fra våre laboratorier på lab@ahus.no. Ved hast må det ringes til
tlf.: 67961500.
Prøvesvar
Rekvirenter, og eventuelle kopimottakere oppgitt på rekvisisjonen, som har elektronisk svarrapport
vil få svarrapporten så snart analyseresultatet foreligger. For pasienter med norsk fødselsnummer
eller D-nummer, blir prøvesvar tilgjengelige på helsenorge.no via MSIS databasen, så snart prøven er
ferdig analysert.
Positive SARS-CoV2 PCR varsles per telefon til kommunelegen i pasientens bostedskommune mellom
kl. 0800 og 2200 alle dager.
For pasienter uten personnummer eller D-nummer, vil prøvesvar ikke kunne mottas elektronisk eller
overføres til helsenorge.no. Resultatet blir da sendt til rekvirent på papir. Rekvirent har ansvaret for å
avklare med pasienten hvordan dette prøvesvaret gjøres tilgjengelig for pasienten. Privatpersoner
kan ikke ringe laboratoriene for å få prøvesvaret sitt, hverken muntlig eller pr e-post, SMS osv., da
dette strider mot vår sikkerhetsinstruks for behandling av pasientopplysninger.

