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Bakgrunnsmateriale fra NITO til Helse- og omsorgsdepartementet, 30. september 2020

Utfordringer knyttet til covid-19-testing og løsningsforslag fra NITO
NITO ønsker i likhet med helsemyndighetene at Norge skal ligge  
i front og teste bredt, slik at vi kan ha kontroll over utbredelsen 
av koronavirus. Men vi må peke på noen utfordringer knyttet til 
testingen for covid-19, som gjør at vi kan få driftsstans ved flere 
laboratorier. For at analysekapasiteten skal opprettholdes, vil vi 
foreslå noen løsninger på kort og lengre sikt. 

Bakgrunn
Allerede tidlig i pandemien registrerte NITO Bioingeniørfaglig institutt 
(BFI) at helseministeren og Helsedirektoratet ga løfter på vegne av norske 
medisinske laboratorier som kunne bli vanskelig å holde. I en pressekon-
feranse 16. april uttalte helseministeren at laboratoriene i løpet av måneds-
skiftet april/mai ville kunne teste opp mot 100.000 prøver i uka. På det 
tidspunktet testet laboratoriene i underkant av 12.000 prøver i uka. 

I april fikk NITO de første tilbakemeldingene fra bioingeniører om 
flaskehalser som utfordret mulighetene for å teste så mange som helsemyn-
dighetene ønsket. Utfordringene ble formidlet i brev til Høie 12. mai og det 
ble bedt om et møte for å se på utfordringer og løsninger. 
                                                                                                                                                
Oppskalering og etablering av «koronatestfabrikker» 
Etter anmodning fra Helse- og omsorgsdeparetmentet (HOD) ga de regio-
nale helseforetakene i april universitetssykehusene i oppdrag å etablere 
storvolumlaboratorier for testing av covid-19, herunder; Universitetssyke-
huset i Nord-Norge HF, St Olavs hospital HF, Helse Bergen HF, Stavanger 
universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF og Akershus universi-
tetssykehus HF. Hensikten med å opprette storvolumlaboratoriene var å 
sikre en beredskap for rask kapasitetsøkning ved behov. Først lød oppdraget 
å dimensjonere for 100 000 tester i uken totalt, deretter for en beredskap på 
300.000 tester i uken. Storvolumlaboratoriene skulle ta unna prøvemengder 
i byene, samt analysere prøver fra sykehus som ikke har egen mikrobiolo-
gisk avdeling, eller for å dekke analysebehov fra laboratorier hvor størrelsen 
på laboratorier ikke var proporsjonalt med opptaksområdet. 

Dette startet et storstilt, nasjonalt laboratorieprosjekt der 17 laboratorier  
fra offentlige helseforetak og to private laboratorier begynte arbeidet med  
å kjøpe inn instrumenter og ansette nytt personell. Å gjøre om middels 
store mikrobiologiske laboratorium til «koronatestfabrikker» tar tid;
▶ Det skal lages systemer for mottak av store prøvemengder.
▶ Det må etableres IKT løsninger for å ha kontroll på prøvelogistikken.
▶ Det er ventetid etter innkjøp av nye instrumenter og forbruksmateriell.
▶ Programmering, innkjøring og validering av nye instrumentene mot 

laboratoriets standard.
▶ Oppkobling av instrumenter mot laboratoriets datasystem (Laboratory 

information management system, LIMS).
▶ Ansettelse og opplæring av nytt personell. 
▶ Industrialisering av alle prosesser i laboratoriet for å få mest mulig 

effektiv drift.

NITO organiserer 7000 bioingeniører 
og flere av disse har jobbet intensivt 
med covid-19-testing siden utbruddet 
startet i mars.

Allerede i april/mai fikk NITO tilbake-
meldinger fra bioingeniørene om at 
det var flere faktorer som utfordret 
mulighetene for å teste så mange som 
helsemyndighetene ønsket. Det gjaldt 
spesielt:  

• Utfordringer med å få tilsatt og  
opplært nok personale fordi covid-
19-analyse og tolkning av analysene 
krever spesialkompetanse 

• Utfordringer med å få nok reagenser 
og forbruksmateriale som er nød-
vendig for analyse 

• Utfordringer med å få på plass en 
god infrastruktur og logistikk, slik 
at prøver lett kan videresendes til 
større laboratorier når kapasiteten til 
mindre laboratorier er overskredet.

Eksempel fra Sykehuset i Vestfold der 
det i en influensasesong analyseres opp 
mot 1000 prøver i uka. Luftveisprøvene er 
bare en liten del av laboratoriets totale 
analysevirksomhet. I september 2020 
analyserer de 6500 covid-19-prøver i uka 
og er beordret å øke med 2000 prøver - og 
videre arbeide mot målet på fem prosent 
av innbyggerne som sogner til sykehuset.
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▶ Motivere personalet til å stå i en krevende situasjon 
over lang tid.

Den samlede testkapasiteten i Norge har økt betraktelig 
siden mars, men er svært langt fra en dekning på fem 
prosent testede per uke. NITO BFI har avdekket mange 
flaskehalser som gjør denne opptrappingen svært utfor-
drende og lite realistisk sett i lys av dagens situasjon. 

Dagens situasjon – eksplosiv utvikling  
Etter fellesferien økte smitten i Norge fra 94 tilfeller i uke 
30 til 367 tilfeller bare to uker senere. Samtidig med smit-
teutbruddene økte testingen eksplosivt. På fem uker økte 
testingen med 370 prosent, fra 22791 i uke 30 til 84554 i 
uke 35. Økningen skjedde langt raskere enn den epidemi-
ologiske situasjonen skulle tilsi. NITO antar at økningen 
til dels skyldes utbrudd, men primært endrede testkriteri-
er og mulighet for å avtale test uten henvisning fra lege. 

Den sterke økningen i antall prøver på kort tid har 
bydd på store utfordringer for laboratoriene. Det er tatt 
i bruk overtid, kveldsskift og helgearbeid for å håndtere 
prøvemengdene. De begrensede lokale lagrene av re-
agenser og forbruksmateriell har raskt blitt redusert og 
det er i dag høy risiko for at flere laboratorier vil mangle 
forbruksartikler til å gjennomføre analyser. Svartiden er 
vesentlig forlenget flere steder på grunn av dårlig infras-

truktur og prøvelogistikk, men også fordi det er begren-
sninger i forhold til personalressurser.  

Testsituasjon er ikke bærekraftig
Slik covid-19-testingen er organisert i dag, så er den ikke 
bærekraftig. Vi kan risikere driftsstans og opphopning av 
prøver ved flere av landets laboratorier, som resulterer i 
lang svartid slik at hensikten med testingen faller bort. 
Det er en situasjon NITO ser svært alvorlig på.

I Folkehelseinstituttets (FHI) risikovurdering 
11.09.2020 skriver FHI at dagens testsituasjon ikke 
er bærekraftig og bør raskt forbedres. De mener at 
formålene med testingen må beskrives bedre og at gjel-
dende kriterier for å teste må etterleves i større grad enn 
det den gjøres i dag.  De beskriver at det har oppstått et 
misforhold mellom etterspørselen etter tester og kapa-
siteten i kommunene og ved laboratoriene. FHI påpeker 
at svartiden kan bli så lang at nytten av testingen faller 
bort. Dette vil gjøre smittesporingen og utbruddshåndter-
ing svært vanskelig. 

NITOs påstand er at covid-19-testingen i dag drives 
lite effektivt fordi det mangler koordinering og tilstrekke-
lig infrastruktur. NITO har via vårt nettverk i laboratorie- 
miljøet forsøkt å definere flaskehalser som må håndteres 
før laboratoriene vil være i stand til ytterligere oppskaler-
ing av analysekapasiteten. 
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Flaskehalser og løsninger på kort og lang sikt

Aktuelle flaskehalser og NITOs løsningsforslag på kort sikt

▶  Reagenser og forbruksmateriell
Helt siden pandemien brøt ut har kommersielle le-
verandørene rasjonert utsending av forbruksmateriell og 
det har vært begrenset tilgang på enkelte varer. Norske 
laboratorier er ikke blitt prioritert høyt fordi smittetryk-
ket her er lavt sammenlignet med andre land i Europa 
og verden for øvrig. 

I dag er situasjonen så prekær flere steder at labora-
torier vasker engangsutstyr iført smittefrakk og ånde-
drettsvern for å kunne bruke utstyret på nytt, selv om 
det ikke er beregnet for det. Andre rapporterer at de 
bruker mye tid for å tilpasse og prøve ut engangsutstyr 
som erstatning for utstyr de ikke får tak i. 

I en spørreundersøkelse fra Melanor (bransjeorgani-
sasjonen for medtek og lab) svarer flere av medlemsbed-
rifter før sommeren at de opplever at de ikke har fått 
svar på sine henvendelser til norske helsemyndigheter. 
Det er alvorlig når en så stor del av krisen Norge har 
stått i under pandemien har vært relatert til manglende 
medisinsk utstyr og reagenser.

Løsning: 
Dersom større deler av covid-19-testingen  
sentraliseres vil det være lettere å dimensjonere for-
bruket av reagenser og forbruksutstyr og det vil være 
lettere å ha kontroll på leveranser.

NITO oppfordrer derfor norske helsemyndigheter 
til å være i tettere dialog med Melanor og deres 
medlemsbedrifter.

▶  Areal
Plassmangel på laboratoriene er et utbredt problem. Det 
er ikke tilstrekkelig areal ved flere av landets laboratorier 
til å anskaffe flere instrumenter slik at de kan oppskalere 
analysekapasiteten. Vi kjenner til laboratorier som har 
tatt i bruk handicaptoalett og bygger inn balkonger for 
å få plass til instrumenter. Plassmangelen gjør det også 
svært vanskelig å overholde 1 meters regelen og faren for 
smitte blant kritisk personell er også en faktor som det 
må tas høyde for. 

Løsning:  
NITO mener at plassmangelen er nok et argument 
for å sentralisere mer av analysevirksomheten. Det er 
større kost-nytteverdi, om et mindre antall sentrale 
laboratorier utvider virksomheten sin, enn at 20 
laboratorier skal planlegge for kostbar utvidelse og 
ombygging av areal.

For å løse dagens situasjon, hvor vi står i fare for driftsstans ved flere laboratorier, så må prøveantallet 
ned. Testingen må bli mer målrettet, slik at vi sikrer at de som er syke og utgjør størst smitterisiko 
blir testet raskt, slik at alle smittekontakter blir kartlagt.  Dette må innføres umiddelbart. Driftsstans 
vil ramme smitteoppsporingen hardt, og det er nærliggende å tenke seg at laboratorier med høyest 
prøveantall på grunn av utbrudd, blir rammet først.



NITO i møte med helseministeren 30. september 2020, side 4/6 NITO i møte med helseministeren 30. september 2020,  side 5/6

Universitetssykehuset Nord-Norge
Nordlandsykehuset Bodø

Sykehuset Innlandet Lillehammer 
Akershus universitetsykehus
Oslo universitetssykehus HF
Vestre Viken Bærum
Vestre Viken Drammen
Sykehuset i Vestfold
Sykehuset Østfold Kalnes
Sørlandet sykehus Kristiansand

Helse Førde 
Haukeland universitetssykehus
Helse Fonna Haugesund
Stavanger universitetsykehus

Private laboratorier
Dr. Fürst medisinsk laboratorium
Unilabs

Helse Nord Trøndelag Levanger
St.Olavs hospital
Helse Møre og Romsdal Molde
Helse Møre og Romsdal Ålesund

3.017.000 innbyggere

732.000 innbyggere

Mikrobiologiske laboratorier i Norge som tester for covid-19

1.113.000 innbyggere

468.000 innbyggere

Infografikken viser mikrobiologiske laboratoriene i Norge som utfører testing av covid-19 og er utarbeidet av  
NITO Bioingeniørfaglig institutt. Innbyggertall er hentet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettsider.



NITO i møte med helseministeren 30. september 2020,  side 5/6

Løsning: 
Infrastrukturen mellom laboratoriene må kartlegges 
slik at man legger til rette for raske forsendelser og 
integrasjoner i elektroniske rekvireringssystemer. 
Dette er en forutsetning for å sentralisere mer av 
analysevirksomheten.  
 
Det må i tillegg sørges for gode elektroniske rekvire-
ringsløsninger ved alle prøvetakingsenheter. Dette vil 
lette arbeidet ved laboratoriene, da en av volum- 
oppgavene i dag er manuell registrering av prøver. 
I tillegg må det etableres løsninger for å prioritere 
hastegraden på prøver.

▶  Personell
Molekylærbiologiske laboratorier har normalt ikke 
døgndrift fordi analysene som gjøres her ikke karakteris-
eres som «øyeblikkelig hjelp» med tanke på pasientenes 
liv og helse. Hovedandelen av bioingeniører som jobber 
med disse analysene hadde derfor dagstilling før pande-
mien brøt ut. I mai ble likevel laboratoriene tvunget til 
å endre arbeidstiden slik at covid-19-prøver også kunne 
analyseres på kveldstid og noen steder på nattestid.  Ikke 
alle medarbeidere har mulighet til å gå vakter med tanke 
på hjemmesituasjon, og mye av arbeidsbelastningen har 
derfor falt på et fåtall som er kvalifisert til å analysere og 
tolke covid-19-analyser. Det har naturligvis blitt ansatt 
og opplært mange nye, men opplæringen tar tid da det 
er spesialisert kunnskap som må erverves. 

Personalressurser i form av bioingeniører og andre 
med tilstrekkelig utdannelse er nærmest brukt opp i flere 
av helseregionene. Det finnes også en grense for hvor 
mange som kan læres opp med tanke på at kvaliteten på 
analysesvarene ivaretas.

▶  Infrastruktur og logistikk
Laboratoriene er overlatt til seg selv når prøvemengden 
overgår analysekapasiteten. Dårlig infrastruktur – som 
for eksempel mangelfulle løsninger for prøveforsendelse 
og inkompatible IT løsninger – gjør videreforsendelse og 
omdirigering av prøver vanskelig.  Det finnes i dag ingen 
sentral koordinering av prøveflyt eller sentralt arbeid for 
å forbedre infrastrukturen. Det fører til at laboratorier 
med mindre analysekapasitet mottar prøvemengder de 
ikke kan håndtere, mens større laboratorier sitter med 
uutnyttet potensiale. Resultatet blir forsinkede svar.  

Løsning: 
Mangel på personale er også et argument for å 
sentralisere mer av analysevirksomheten. Vi ser at 
tettheten av bioingeniører varierer innenfor helse- 
regionene, men er høyest i Osloregionen. 

NITOs forslag for å bedre analysekapasiteten på lengre sikt

Medisinske laboratorier er svært avanserte og spesiali-
serte. Tilgangen på bioingeniører eller andre teknologer 
med riktig kompetanse vil være en av de kritiske faktor- 
ene for at helsemyndigheter skal klare å ivareta situasjon-
er som denne pandemien. Men det vil også være nødven-
dig for å få realisert store prosjekter i helsetjenesten, som 
for eksempel mer persontilpasset medisin.

NITO ber derfor om at det lages nasjonale planer for 
rekruttering og kompetanseutvikling innenfor labora-

toriefeltet og at dette får en sentral plass i helsevirksom-
hetenes planlegging.

I tillegg til å utdanne flere bioingeniører bør det sees 
nøye på arealplanlegging. Utviklingen går mot flere  
analyser og større prøvevolum. Det må tas høyde for dette  
i planleggingen av norske sykehus. Areal har vist seg å bli 
et akutt problem i forbindelse med covid-19-testingen 
fordi man rett og slett ikke har mer plass i eksisterende 
lokaler. 

Ny prosjektgruppe TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene)

NITO Bioingeniørfaglig institutt (BFI) har tett kontakt med fagmiljøet via våre råd og utvalg. Vi ser at Helse-
direktoratet nå etablerer en ny prosjektgruppe TISK, som skal se nærmere på testing og smitteoppsporing. Vi 
mener det bør sitte en bioingeniører i denne gruppen med erfaring fra storvolumsanalyser, som har god innsikt 
i utfordringene på laboratoriesiden.  NITO BFI ønsker å stille en representant tilgjengelig for arbeid i denne 
gruppen og håper på snarlig tilbakemelding om dette.
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Takk for møtet.
 

Representantene fra NITO som deltok i møtet med helseministeren:

Fagmiljøet må inkluderes i vurdering av 
spyttprøvers egnethet 
Helsedirektoratet ønsker å ta i bruk spyttprøver for å gjøre 
koronatestingen enklere. Oppspytt fra luftveiene er ikke et 
nytt prøvemateriale for laboratoriene. Det brukes riktig-
nok ikke rutinemessig i påvisning av luftveisinfeksjoner, 
men anvendes fra tid til annen avhengig av problemstill-
ing. Slim og bobler gjør materialet lite anvendelig  
i storskalatesting fordi det skaper mye «plunder og heft» 
i analyseinstrumentene. Bobler forstyrrer væskesensorer, 
og slim gjør materialet vanskelig å suge opp. Ikke sjelden 
må slike prøver behandles manuelt, noe som forsinker 
analyseprosessen. Spyttprøven vil dessuten kunne gi 
kvalitetsmessig akseptable resultater i ett analyseinstru-
ment, men fungere dårligere i et annet.

Hvordan en person «fremstiller» spyttprøven vil også 
kunne påvirke prøveresultatet, og av spyttstudier ser vi 
at dette gjøres på mange ulike måter. I Helsedirektoratets 
første pilot var det dessuten ikke tilstrekkelig spytt i 25 
prosent av prøvebeholderne. Så selv om det kan virke 
enkelt å spytte i en kopp, krever det korrekt utførelse for  
å gi et prøvesvar man kan stole på.

NITO er også bekymret for at tilgrisede prøve- 
beholdere fra personer med koronavirus vil utgjøre en 
fare for alle som håndterer prøvene. Beholdere med  
betydelige virusmengder på utsiden vil dessuten kunne 
kontaminere utstyret som brukes til analysering, og 
dermed gi falskt positive prøvesvar.

Norske medisinske laboratorier trenger  
handlingsrom i kriser
Denne pandemien har vist hvor sårbare vi er hvis vi 
ikke raskt tilegner oss ny kunnskap og har mulighet til 
å utvikle nye metoder. Norge etablerte seg umiddelbart 

under covid-19-pandemien blant de landene som testet 
flest pasienter pr. innbygger. Det var blant annet takket 
være muligheten til å anvende egenutviklede, «in-house» 
PCR-tester. Laboratoriene har et svært godt samspill med 
de kommersielle aktørene, men Norge produserer ikke 
kommersielle tester selv. Samspillet mellom forskningen  
og medisinsk laboratoriediagnostikk har aldri vært 
viktigere. Det er viktig at ekspertisen som teknologer 
ved norske laboratorier har bygget opp for å etablere 
egenutviklede tester ikke går tapt på grunn av MDR og 
IVDR-forordningene som ble vedtatt inkorporert i norsk 
lov av Stortinget 17. april. NITO ber om at det lages 
forskrifter og veiledninger til den kommende loven om 
medisinsk utstyr som gjør det mulig å fortsatt utvikle og 
bruke in-housetester i en så stor skala som en pandemi vil 
kreve.

Behovet for gratis munnbind til ansatte i kritiske 
samfunnsfunksjoner
På bakgrunn av regjeringens anbefaling om bruk av mun-
nbind i kollektivtrafikken i deler av landet, ba NITO  
i brev av 21. august helseministeren og beredskaps- 
ministeren sikre gratis munnbind til arbeidstakere som er 
pålagt å gå på jobb, og som arbeider i kritiske samfunns-
funksjoner i helseforetakene.

NITOs tillitsvalgte har vært i dialog med Oslo Uni-
versitetssykehus HF, som gjerne skulle imøtekommet 
ønsket om at arbeidsgiver dekker munnbind. Imidlertid 
krever budsjettsituasjonen strenge prioriteringer. OUS 
HF dekker derfor ikke utgifter til munnbind i forbindelse 
med reiser til og fra hjem og arbeidsstedet. NITO ønsker 
at statsrådene på prinsipielt grunnlag sikrer disse arbeids- 
takerne gratis munnbind.  

Andre saker knyttet til testing eller koronasituasjonen


