Til elever i Vg3 ved Molde videregående skole

Massetesting av korona
Folkehelseinstituttet har forspurt fylkeslegen i Møre og Romsdal om det er mulig å identifisere et større
miljø for testing av Korona i store grupper/ kohorter. Fylkeslegen har kontaktet kommuneoverlegen i
Molde, som ønsker at elever ved Molde vgs stiller opp.
Dette er et forsøk som også er av interesse for Helsedirektoratet og Helse og omsorgsdepartementet.
Målet er å finne en metode som muliggjør regelmessig, rask og sensitiv screening av ungdom og studenter
som ikke omfattes av vaksinasjonsprogrammet for covid-19, slik at vi kan drifte skolene mest mulig som
normalt i tiden fremover. Vi håper den aktuelle metoden setter oss i stand til å teste alle elever ved en
skole, analysere prøvene og sette klasser med smitte i karantene allerede før lunsj samme dag (om det blir
aktuelt).
Alle elever ved Vg3 er utfordret til å delta. Deltakelse er selvfølgelig frivillig, men vi er avhengig av at
hovedandelen av klassen deltar for at forsøket skal ha verdi. Etter pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3
har barn mellom 16 og 18 år rett til å selv samtykke til helsehjelp. Dette medføre at det ikke vil være behov
for samtykke fra foresatte for at elevene skal delta i forsøket, men vi ønsker likevel med dette skrivet å
orientere foresatte om forsøket.
Egentesten vil være anonym, og resultatet gjelder for en hel gruppe, og da blir man kalt inn til ny testing
dersom positiv prøve blir avdekt. Da er det kommunens smittehåndtering som vil foreta testing.
Hvordan gjennomføres dette i praksis
Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved Molde sjukehus stiller med prøvetakingsutstyr og analyserer
prøver. Skolen organiserer prøvetakning og Molde kommune v/ testteamet bistår med opplæring i
prøvetaking og frakter prøvene til avdeling for medisinsk mikrobiologi ved Molde sjukehus.
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Fremgangsmåte
Det plasseres et bord utenfor klasserommet.
Beholderen for innsamling av nesepensler settes på bordet med lokket av. Elevene møter på
klasserommet, og går etter tur ut på gangen der testpersonell fra skolen leverer pensel til elev og gir
instruksjon i prøvetakning.
Testpersonell vil være kledd i munnbind og hansker.
Kohorten (klassen) instrueres i å ta prøven selv «så langt bak i nesen som mulig». Jo lengre bak, jo bedre.
Husk: «Nesen går bakover, ikke oppover».
Dersom eleven ikke klarer å stikke pinnen mer enn 2-3 cm inn i nesen skal han/ hun ta prøve fra begge
nesebor. Penselen skal da vris frem og tilbake i 10 sekunder i hvert nesebor. Penselen plasseres i
beholderen uten at eleven berører beholderen.
Vurdering og rapportering av svar
Svar gis ut elektronisk med klasse og skole som pasientnavn (elevene er anonyme).
Ved negativt svar: Fortsett skoledagen/ uka.
Ved positivt svar: Klassen settes i karantene og alle elever i klassen må testes individuelt på kommunenes
teststasjon.
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