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1 Hensikt 
Sikre forsendelser av covid-19-tester fra laboratoriene i alle sykehusenhetene i Helgelandssykehuset, 
HSYK, herunder aktuelle Helgelandskommuner,  
for analyse ved laboratoriet ved Nordlandssykehuset i Bodø, NLSH Bodø, evt. annet laboratorium 
som analyserer slike tester.  
Dette ved ordinære forsendelser og om ordinære forsendelser er vanskelig eller ikke kan benyttes, 
det være seg i ordinære situasjoner og ved økt lokal smitte.  
 
 

2 Omfang 
Nærmeste leder har ansvar for at retningslinjen blir gjort kjent. 
Den enkelte ansatte har ansvar for å følge retningslinjen. 
 
 

3 Grunnlagsinformasjon 
I sykehusenhetene tas tester alle dager. 
I kommunene foregår testing ordinært mandag til fredag. 
I helger, ved flere påfølgende røddager, ved økt lokal smitte/smittetopper kan det bli aktuelt med 
testing også i helger og på røddager. 
 

3.1 Andre relevante DocMap-dokumenter 
Hurtigtester PCR på covid-19 primært på innlagte pasienter, kan tas ved hvert laboratorium i HSYK. 

Det vises til: 
- Indikasjon for hurtigtesting:  

o RL8528 Hurtigtest PCR SARS-CoV2 

o RL7913 Flytskjema – vurdering av ANSATTE covid-19 

o RL7695 Flytskjema for vurdering av INNELIGGENDE PASIENTER – covid-19 

o PR54833 Antigen-hurtigtest (ansatte og innlagte pasienter) 

- Vikarer og fast ansatte fra gult/rødt område som er kritisk personell: 

o RL8334 Unntak og dispensasjon fra covid-19-karantene for ansatte i 

Helgelandssykehuset 

o RL8364 Covid-19 prøvetaking av fast ansatte/vikarer ved HSYK Mosjøen.   

 

3.2 Analyse av covid-19-tester, tidsfrister for innlevering, kapasitet ved NLSH Bodø og 

svar på tester  
HSYK´s ulike laboratorier har ansvar for forsendelse av covid-19-tester tatt i egen enhet 
samt forsendelse av innleverte covid-19-tester fra de Helgelandskommunene som disse 
laboratoriene har avtale med om dette. 
 
Holdbarhet på covid-19-tester som er tatt, er 3 døgn.  
 
Testene sendes til mikrobiologisk laboratorium ved NLSH Bodø for analyse.  
 
Laboratoriet ved NLSH Bodø forsyner kommunale teststasjoner og sykehusenheter med test- og 
forpaknings/forsendelsesutstyr. 
 

3.2.1 Tidsfrister for innlevering av og svar på covid-19-tester ved NLSH Bodø: 
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Frister for innlevering av covid-19-tester til laboratoriet ved NLSH for analyse er kl. 09:00 og 
16:30.  
Prøvesvar trolig i løpet av samme eller påfølgende dag. 
 

3.2.2 Analysekapasitet for covid-19-tester ved NLSH Bodø: 
Analysekapasitet ved NLSH Bodø er stor. 

 
3.2.3 Utsending av svar på covid-19-tester: 

NLSH Bodø svarer ut corona-19-tester via rekvirent.  
 
Ved positive prøvesvar kontakter laboratoriet ved NLSH Bodø kommuneoverlege i den 
testedes bostedskommune evt. oppholdskommune. 
 
Svar på prøver rekvirert av sykehusene eller sendt via sykehusene, er også tilgjengelige i DIPS 
etter hvert som svar foreligger. 
 
Den testede finner svar på egen test på sin side på Helsenorge.no. Se  
https://www.helsenorge.no/provesvar/ 
 

 

3.3 Ordinær forsendelse av covid-19-tester 
 
3.3.1 Fra Helgelandssykehuset Rana, HSYK MiR: 

Bedriftspakke «Ekspress over natten»: 
Covid-19-tester som HSYK MiR skal sende til mikrobiologisk laboratorium ved NLSH Bodø, må 
leveres laboratoriet ved HSYK MiR innen kl. 14:00 mandag-fredag. 

 
Bring henter covid-19-testene sammen med øvrig biologisk materiale som skal sendes, fra 
laboratoriet i 14:30-tiden alle hverdager. 
Prøvene/materialet sendes av Bring med bil som bedriftspakke «Ekspress over natten», med 
avgang i 18-tiden fra Mo. 

 
Bring leverer covid-19-testene og øvrig biologisk materiale til laboratoriet ved NLSH Bodø 
neste morgen i 07/08-tiden.  

 
3.3.2 Fra Helgelandssykehuset Mosjøen, HSYK MSJ: 

Bedriftspakke «Ekspress over natten»: 
Covid-19-tester som HSYK MSJ skal sende til mikrobiologisk laboratorium ved NLSH Bodø, må 
leveres laboratoriet ved HSYK MSJ innen kl. 13:00 mandag-fredag. 

 
Budfirma henter covid-19-testene sammen med øvrig biologisk materiale som skal sendes, 
fra laboratoriet kl. 13:00 mandag-torsdag, på fredag kl. 13:30. 
Budet leverer prøvene/materialet til posten ved Coop Extra innen kl. 14:30. 
Prøvene/materialet sendes av Bring med bil som bedriftspakke «Ekspress over natten». 

 
Bring leverer covid-19-testene og øvrig biologisk materiale til laboratoriet ved NLSH Bodø 
neste morgen i 07/08-tiden.  

 
3.3.3 Fra Helgelandssykehuset Sandnessjøen, HSYK SSJ: 

Jetpak: 
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Covid-19-tester og andre prøver fra kvelden før og tidlig morgen som HSYK SSJ skal sende til 
mikrobiologisk laboratorium ved NLSH Bodø, må være klar for sending fra laboratoriet ved 
HSYK SSJ kl. 07:00, mandag til fredag. 

 
Materialet hentes ved laboratoriet av flybussen. Kjøres til flyplassen og sendes med fly til 
Bodø. 
Kjøres med bud fra flyplassen til laboratoriet ved NLSH Bodø. 

 
Covid-19-testene analyseres enten samme formiddag om de kommer frem i tide for oppsett 
til analyse, evt. neste dag. 

  
Bedriftspakke «Ekspress over natten»: 
Covid-19-tester som HSYK SSJ skal sende til mikrobiologisk laboratorium ved NLSH Bodø, må 
leveres laboratoriet ved HSYK SSJ innen kl. 13:00 mandag-fredag. 

 
Sykehusinternt postbud henter covid-19-testene sammen med øvrige biologisk materiale 
som skal sendes, fra laboratoriet og bringer disse til Bring Sandnessjøen. 
Prøvene/materialet sendes av Bring med bil som bedriftspakke «Ekspress over natten». 

 
Bring leverer covid-19-testene og øvrig biologisk materiale til laboratoriet ved NLSH Bodø 
neste morgen i 07/08-tiden.  

 
 

4 Alternative forsendelser ved økt smitte, ved behov for analyser på dager 
utenom hverdager eller når ordinær forsendelse er vanskelig 

 

4.1 Situasjoner ved evt. behov for alternative forsendelsesmåter av covid-19-tester 
Ved økt lokal smitte:  

- er da en økning i antall covid-19-tester som skal analyseres 
- kan bli behov for covid-19-testing og analyse inntil alle ukens dager herunder forsendelse 

av tester 
 

Ved behov for analyser på dager utenom hverdager: 
- kan være aktuelt ved økt lokal smitte og smittetopper/-bølger 
- på ekstra røddager, både enkeltdager og spesielt ved flere påfølgende røddager 

eksempelvis knyttet til jul/nyttår, påske og pinse inkl. aftener før høytidsdager 
 

Når ordinær forsendelse ikke er aktuell og/el. forsendelse herunder alternativ forsendelse, er 
vanskelig: 

- på dager utenom hverdager: ingen avtale mellom HSYK (via sykehusinnkjøp) og Bring om 
forsendelse av bedriftspakke «Ekspress over natten». Slike dager kan følgelig covid-19-
tester ikke sendes som «Ekspress over natten» fra HSYK´s lokalisasjoner til NLSH Bodø. 

- når veier er stengt, eksempelvis ved dårlig vær- og/el. kjøreforhold.  
- når fly ikke går: 

o redusert flyrutetilbud på dager utenom hverdager fra Helgeland  
o manglende flyruter fra Rana og Sandnessjøen til Bodø på lørdager 
o ved værforhold der fly ikke lander på flyplassene på Helgeland 

 

4.2 Dialog mellom aktuelle laboratorier i HSYK og NLSH Bodø  
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Ved behov for analyser av covid-19-tester utenom hverdager og/el. når ordinær forsendelse er 
vanskelig, avtales dette mellom aktuelt laboratorium ved HSYK og laboratoriet ved NLSH Bodø. I 
situasjoner som kan planlegges, avklares dette i så god tid som mulig.  

- Lokalt laboratorium i HSYK kontakter:  
Kontaktsenteret ved laboratoriet ved NLSH Bodø på tlf. 755 78 350, kl. 08:00-15:00 
mandag-fredag. 

- Om det er behov for tilpasninger av testtidspunkt vil laboratoriet ved NLSH Bodø 
bestrebe seg på dette evt. utsette analysekjøringer noe i påvente av ankomst av tester. 
Dette avklares etter nærmere avtale med vakthavende lege ved mikrobiologen,  
tlf. 904 73 672, alle dager kl. 08:00-24:00. 

 

4.3 Leveringspunkt ved laboratoriet NLSH Bodø  
Innlevering av covid-19-tester ved NLSH Bodø via kurer/egen transport: 

- Nordlandssykehuset Bodø, ved inngangsdøren ved O-flyen, samme inngang som til 
blodbanken og til stråleenheten. Inngangen befinner seg bak Zephyr-hotell og er 
merket med O-fløyen. 

- På inngangsdøren er det oppslag med informasjon om avlevering, inkl. telefonnummer 
som skal ringes ved ulike leveringstidspunkt. 

 
 

4.4 Alternative og/el. ekstraordinære forsendelser av covid-19-tester fra HSYK 
Hvis flere laboratorier i HSYK må sende covid-19-tester utenom Bring «Ekspress over natten» el. 
Jetpak, henstilles laboratoriene i HSYK om å samarbeide omkring forsendelse/transport. Dette 
både i forbindelse med helger, flere etterfølgende røddager og ved økt lokal smitte. 
 

4.4.1 Jetpak: 
Vurderes brukt på dager med flyavganger mellom Mo i Rana-Bodø, Mosjøen-Bodø og 
Sandnessjøen- Bodø.  
Laboratoriet ved aktuell sykehusenhet i HSYK: 
- Bestiller Jetpak i henhold til prosedyrer for dette.   

I Jetpak-konseptet inngår henting, transport og avlevering til bestemmelsessted. 
I helger og høytider er Jetpak sitt kontor i Bodø stengt mellom fredag kl. 19:00 og 
mandag morgen. Ekstra utlevering bestilles spesifikt hos Jetpak på tlf. 09899 

 
Vedr. prosedyrer for sending med Jetpak: 
Laboratoriene ved HSYK´s ulike enheter må ha lett tilgjengelige prosedyrer for sending med 
Jetpak. 

 
4.4.2 Togtransport med kurer: 

Covid-19-tester kan ikke sendes med person- el. godstog. 
Om E6 over Saltfjellet er stengt, men togtransporten intakt, kan likevel persontog benyttes 
forutsatt at prøvene sendes med en kurer. 
 
Fra Sandnessjøen må kurer enten ta taxi el ler bruke annen bil, gjerne sykehusbil, til Mosjøen.  

  
4.4.3 Biltransport og kurer, evt. forsendelse med taxi: 

Biltransport vurderes brukt på dager der Bring «Ekspress over natten» eller fly ikke er aktuelt 
eller tilgjengelig.  
Om E6 over Saltfjellet er stengt, vurderes det om RV17 Kystriksveien er åpen inkl. 
fergestrekningene. 

 
Bil som kan benyttes, kan være en av sykehusets tjenestebiler. 
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Evt. kan kurers bil benyttes, avhengig av avtale. 
 

Forsendelse av covid-19-tester med taxi: 
Taxi-sjåfør henter covid-19-testene fra laboratoriet ved aktuell sykehusenhet i HSYK og 
bringer disse til laboratoriet ved NLSH Bodø. 

 
4.4.4 Båttransport med kurer: 

Covid-19-tester kan ikke sendes med hurtigbåt/hurtigrute. 
Om veier er stengt, tog og fly ikke går, men båttransporten – hurtigbåt/hurtigrute er intakt, 
kan covid-19-tester sendes med båt forutsatt at prøvene bringes av en kurer. 
 
Fra Mosjøen og Mo i Rana må kurer enten ta taxi eller bruke annen bil, gjerne sykehusbil, til 
Sandnessjøen eller Nesna. 
 

4.4.5 Vedrørende bruk av kurer:  
Laboratoriene ved HSYK´s ulike enheter lager en liste over aktuelle personer som kan ta på 
seg kurer-oppgaver, det være seg ved bruk av bil, tog el ler båt. 
Når det er aktuelt å bruke kurer, kontakter aktuelt laboratorium personer på den 
forhåndsavklarte listen. 

 
Kurer henter covid-19-testene fra laboratoriet ved aktuell sykehusenhet i HSYK og bringer 
disse til laboratoriet ved NLSH Bodø, evt. annet bestemmelsessted om det avtales 
samkjøring. 

 

4.5 Forsendelse av covid-19-tester fra kommuner på Helgeland til NLSH Bodø på dager 
utenom ordinær forsendelse 

Fra kommunene på Helgeland er transportmulighetene inn til sykehuset på dager utenom 
hverdager i større eller mindre grad endret eller ikke tilstede.  
Skal HSYK videresende covid-19-tester fra kommunene slike dager, både fra kommuner HSYK 
har avtale om forsendelse med og de uten avtale, må dette avtales spesielt. 
 
Mikrobiologisk laboratorium ved NLSH har utarbeidet en oversikt over spesielle forhold 
knyttet til bl.a. analyser og innleveringsfrister av covid19-tester for jule/nyttårshøytiden 
2021/2022. HSYK og kommunene må i sin planlegging av testing og forsendelser av covid-19-
tester tilpasse seg dette. 
 

 
4.5.1 Forsendelse av covid-19-tester fra kommuner HSYK har forsendelsesavtale med  

HSYK har avtale med følgende kommuner om videreforsendelse av covid-19-tester til NLSH 
Bodø: 

- HSYK MiR: Rana kommune 
- HSYK MSJ: Vefsn kommune 
- HSYK SSJ: Kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Vevelstad, Vega, Sømna  

 
Den enkelte kommune tar initiativ til og inngår avtale med laboratoriet ved sykehusenheten i 
situasjoner med behov for forsendelse på dager der ordinær forsendelse ikke inngår. Se pkt. 
4.1. når dette er spesielt aktuelt.  
 
Det avtales på hvilken måte inntransporten til sykehusenheten skal foregå og tidsfrister. 
Dette slik at videre transport av covid-19-testene fra sykehusenheten til NLSH Bodø kan 
koordineres både innad i sykehusenheten og evt. også koordineres mellom sykehusenhetene 
i HSYK, se pkt. 4.4. 
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4.5.2 Evt. forsendelse av covid-19-tester fra kommuner HSYK ikke har forsendelsesavtale med 

Det er flere kommuner på Helgeland som sender sine covid-19-tester direkte til 
mikrobiologisk laboratorium ved NLSH Bodø og slik sett ikke har avtale med HSYK om 
videreforsendelse. 
 
For at også disse kommunene skal kunne teste sine innbyggere og andre som oppholder seg i 
kommunen i situasjoner beskrevet i pkt. 4.1, kan HSYK om ønskelig også bistå disse 
kommunene.  
 
Hvis dette er aktuelt tar kommunene initiativ til og inngår avtale med laboratoriet ved 
sykehusenheten de primært sokner til. Se for øvrig pkt. 4.5.1.  

 
4.5.3 Spesielt om jul/nyttår 2021/2022, analyser, innleveringsfrister, svartid, leveringspunkt ved 

NLSH Bodø 

 

4.5.3.1 Analyser 

NLSH gjør følgende analyser gjennom hele jule- og nyttårshøytiden 2021/2022: 
- Ingen analyser: søndag 26.desember (2.juledag) og søndag 2.januar (2. nyttårsdag)  
- Daglige analyser på dagtid: fredag 24.desember (juleaften), lørdag 25.desember 

(1.juledag), fredag 31.desember (nyttårsaften) og lørdag 1. januar (1.nyttårsdag) 
samt lørdag 8. og søndag 9.januar (som ordinære lørdager og søndager)  

- Analyser på dag- og kveldstid: alle andre dager 
 

 
DESEMBER/JANUAR 

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

51 20 
Dagvakt og 
aftenvakt 

Leveringsfrister 
09.00 og 16.30 

21 
Dagvakt og 
aftenvakt 

Leveringsfrister 
09.00 og 16.30 

22 
Dagvakt og 
aftenvakt 

Leveringsfrister 
09.00 og 16.30 

23 
Dagvakt og 
aftenvakt 

Leveringsfrister 
09.00 og 16.30 

24 
Dagvakt  
 

Leveringsfrist 
09.00  

25 
Dagvakt  
 

Leveringsfrist 
09.00 

26 
Ingen vakt 

52 27 
Dagvakt og 

aftenvakt 
 
Leveringsfrister 

09.00 og 16.30 

28 
Dagvakt og 

aftenvakt 

Leveringsfrister 

09.00 og 16.30 

29 
Dagvakt og 

aftenvakt 

Leveringsfrister 

09.00 og 16.30 

30 
Dagvakt og 

aftenvakt 

Leveringsfrister 

09.00 og 16.30 

31 
Dagvakt  

 

Leveringsfrist 
09.00 

1 
Dagvakt  

 

Leveringsfrist 
09.00 

2 
Ingen vakt 

1 3 
Dagvakt og 
aftenvakt 

Leveringsfrister 
09.00 og 16.30 

4 
Dagvakt og 
aftenvakt 

Leveringsfrister 
09.00 og 16.30 

5 
Dagvakt og 
aftenvakt 

Leveringsfrister 
09.00 og 16.30 

6 
Dagvakt og 
aftenvakt 

Leveringsfrister 
09.00 og 16.30 

7 
Dagvakt og 
aftenvakt 

Leveringsfrister 
09.00 og 16.30 

8 
Dagvakt  
 

Leveringsfrist 
09.00 

9 
Dagvakt  
 

Leveringsfrist 
09.00 

 
 

4.5.3.2 Leveringsfrister, transport, svartid og variantscreening 

Vær oppmerksom på at covid-19-tester ikke analyseres 2. juledag og søndag 2.jauuar. 
 
Leveringsfrister: 
Se tabell ovenfor. 
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Transport: 
I forbindelse med jul/nyttår i 2021/2022 er det bare to helger, og det vil være vanlig 
transport mandag-fredag.  
 
Generell opplysning fra NLSH Bodø: Skulle det være behov for sending i jule- eller 
nyttårshelgen må det organiseres, eksempelvis med jetpak. 
 
For Helgelandskommunene, se forøvrig avsnittene 4.5, 4.5.1 og 4.5.2 vedr. forsendelse på 
dager utenom ordinær forsendelse, avhengig av hvorvidt kommunen har forsendelsesavtale 
med HSYK. 
Vedr. «Ekspress over natten», avsnitt 3.3: I forbindelse med jul og nyttår går det ingen 
«Ekspress over natten» på fredag 24. og fredag 31. desember 2021. 
 
Svartid:  
På generelt grunnlag kan NLSH Bodø ikke garantere svartider, da dette er svært avhengig av 
testaktiviteten i fylket. 
 
Dersom høytiden byr på overkommelige prøvemengder vil de prøvene som leveres innen de 
tidsfrister som er angitt i tabellen over, trolig besvares i løpet av samme eller påfølgende dag. 
 
Variantscreening: 
Laboratoriet ved NLSH Bodø har mulighet for å påvise sannsynlig omikron med PCR metode 
som utelukker variantene alfa, beta, gamma og delta.  
Variantscreening på prøver positive for SARS-CoV-2 vil utføres 3-5 dager i uken, avhengig av 
tilgang på ekstrapersonell. 
Foreløpig utføres screening i småskala på utvalgte prøver med høy mistanke om omikron 
variant. 
 
Kommuneoverlegene bes ta kontakt med vakthavende lege ved NLSH på tlf. 904 73 672 for 
avtale om variantscreening. Etter hvert håper NLSH å kunne skalere opp omfanget av prøver 
som screenes for SARS-CoV-2 varianter. Funn av sannsynlig omikron vil bli sendt til FHI for 
verifisering. 

 

4.5.3.3 Leveringspunkt 

For leveringspunkt om prøver fraktes via egen kurer/egen transport: Se pkt. 4.3. 
«Innleveringssted av covid-19-tester ved laboratoriet NLSH Bodø». 
 
Ved problemer eller ved levering etter klokken 16:00 i  jule- og nyttårshelgen (24.-
26.desember og 31.desember-2.januar): ring tlf. 755 78 482 (blodbankens vakttelefon). 

 

4.5.3.4 Spesielle problemstillinger 

Ved spesielle problemstillinger kan vakthavende lege ved mikrobiologen ved NLSH kontaktes, 
tlf. 904 73 672. 
 

 
4.6 Forsendelse av covid-19-tester fra HSYK til andre helseforetak 

Transport- og værforhold: 
Hvis det ut fra transportforhold skulle bli svært vanskelig å få sendt covid-19-testene til NLSH 
Bodø, må en vurdere å sende covid-19-tester til St. Olavs hospital i Trondheim for analyse. 
 
Kapasitetsforhold ved NLSH Bodø: 
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Mikrobiologisk laboratorium ved NLSH Bodø har stor kapasitet på analyse av covid-19-tester. 
Hvis likevel kapasiteten skulle bli kritisk, vil NLSH Bodø varsle HSYK HF om dette, slik at 
alternativ analysekapasitet fremskaffes etter nærmere avklaringer. 
 
Medisinsk direktør i HSYK HF fatter avgjørelse og gjør nødvendige avklaringer om andre 
helseforetak/laboratorier må benyttes. 

 
 

5 Referanser 
 RL8528 Hurtigtest PCR SARS-CoV2 

 RL7913 Flytskjema – vurdering av ANSATTE covid-19 

 RL7695 Flytskjema for vurdering av INNELIGGENDE PASIENTER – covid-19 

 PR54833 Antigen-hurtigtest (ansatte og innlagte pasienter) 

 RL8334 Unntak og dispensasjon fra covid-19-karantene for ansatte i Helgelandssykehuset 

 RL8364 Covid-19 prøvetaking av fast ansatte/vikarer ved HSYK Mosjøen.   

 HelseNorge, prøvesvar: https://www.helsenorge.no/provesvar/ 
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