
 

 

 

 
 
 
 
 
 
AKTUELLE SAKER: 
1. Covid-19 serologi ved Vestre Viken 
2. Dialogmelding kan nå også brukes til avdeling for laboratoriemedisin. 
 

 

Covid-19 serologi ved Vestre Viken 
 
Fra uke 19 kan vi tilby serologisk analyse mhp covid-19 i Vestre Viken. 
Analysene som tilbys (samlet) er SARS-CoV-2 IgG og SARS-CoV-2 IgM, og vil være 
tilgjengelig i IHR under pakkenavnet «Covid-19 serologi». 

 
Vi vil i starten ha en kapasitet på inntil 600 prøver pr dag 5 dager i uken. Vi 
har forståelse for at dette er en etterspurt analyse. Vi regner også med 
forståelse for at vi med denne kapasiteten ikke kan klare å analysere en stor 
andel av befolkningen på veldig kort tid. Rekvireringen bør derfor være 
målrettet. Vi tenker at følgende pasientgrupper vil ha mest nytte av 
undersøkelsen i denne fasen: 

 Ansatte i helsevesenet (fortrinnsvis med konkret symptomhistorikk 

eller eksponeringshistorikk) 

 Smitteoppsporing hvor PCR undersøkelse ikke ble prioritert 

 Kartlegging rundt spesielt sårbare pasienter/institusjoner 

Vi vil ha økt vår kapasitet betydelig før sommeren, slik at analysen vil kunne 
tilbys til et bredere lag av befolkningen på et senere tidspunkt. 
 
Litt om analysen: 

 Vi har i vår validering påvist antistoffer hos alle pasienter i sent forløp, 

dvs 2 uker etter symptomstart og bekreftet positiv PCR. 

 Ved under 2 ukers sykehistorie vil kun en andel av pasientene ha 

antistoffer. Fravær av antistoffer kan dermed ikke utelukke infeksjon 

siste 2 uker 

 Vi har foreløpig ikke kunnskap om hvor lenge antistoffer vedvarer, 

tilstedeværelse av antistoffer MÅ relateres til tidspunkt for 

symptomer.  

 Vi har foreløpig ikke kunnskap om hvorvidt asymptomatiske pasienter 

eller pasienter med mild sykdom utvikler antistoffer. 

Vi vil kommentere våre resultater etter følgende algoritme: 
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 Vi vil presisere at analysen ikke er egnet i diagnostikk av aktuell sykdom og 

vurdering av smittsomhet. 

Vi kan foreløpig ikke si at tilstedeværelse av antistoffer mot Covid-19 gir 
sikker immunitet. Resultatenes kliniske relevans må derfor vurderes nøye, 
inntil videre kunnskap om sykdommen foreligger. De som får påvist 
antistoffer må også følge gjeldene smittevernfaglige råd 

 
Roar Bævre-Jensen og Trude Steinsvik, Avdeling for laboratoriemedisin, 
Vestre Viken HF. 
 

 
 

 

 
Dialogmelding kan nå også brukes til avdeling for 
laboratoriemedisin. 
 
Dialogmeldinger skal ha innhold av faglig karakter og foregår mellom 
fastleger og sykehusleger. De kan erstatte brev, telefoner og feil bruk av 
elektroniske rekvisisjoner og henvisinger. 
 

 

Benytt følgende tjenestebaserte adresser som mottakere når innholdet er 

knyttet til laboratoriemedisin: 

 Medisinsk biokjemi og immunologi, Drammen 

 Medisinsk biokjemi, Bærum 

 Medisinsk biokjemi, Kongsberg 

 Medisinsk biokjemi, Ringerike 

 Medisinsk mikrobiologi, Bærum 

 Medisinsk mikrobiologi, Drammen 

 

 Tidshorisont: Ingen spesiell begrensning. Historikken kan være av 
betydning i forhold til mange typer prøvesvar. 

 Taushetsplikt: Ikke når partene er «behandlere». Pasienten må samtykke 
til informasjonsutveksling ved f.eks. innhenting av gamle prøvesvar. 

 Forventet svartid: 3 – 5 virkedager.   

 Sendte og mottatte meldinger må følges opp av begge parter. 

 Vedlegg/utklipp i dialogmeldinger kan ikke benyttes, f.eks. 
legemiddelliste som vedlegg. 

 Avvik: Meldingstypen «Avvik» benyttes kun dersom dialogmeldingen er 
på feil pasient, eller hvis innholdet går ut over «kjøreregler» for avtalt 
bruk. 

 Svar på forespørsel gjøres ved å benytte svarfunksjonen i det mottatte 
dokumentet. 

 Fastlege: Henvendelser rettes til fagområdet, ikke enkeltindivider. 

 HF: Svarer på mottatt forespørsel 

 
 
 



 
 

 
Skal ikke brukes ved:  

 Etterrekvirering – dette håndteres ved hjelp av IHR/Interactor, eller via 
servicetelefonen 

 Øyeblikkelig hjelp avklaringer eller funn av alvorlig karakter – bruk telefon 

 Lange faglige utredninger 

 Generelle råd som ikke er aktuell for behandlingsformål 

 Administrative diskusjoner som arbeidsfordeling fastlege/sykehuslege 

 

RETNINGSLINJER FOR INNHOLD:  

 Vær konsis og konkret og vurder ordlyd  dokumentet ligger i pasientens 
journal 

 Unngå forkortelser og vanskelige medisinske termer  

 Det er ikke nødvendig med navn på avsender og "høflighetsfraser" i selve 
meldingen 

 Tydelige problemstillinger som er enkle å svare ut, og som ikke genererer 
nye spørsmål 

 Ikke blande fagområder i samme melding 

 
Eksempler på bruk for SPESIALISTHELSETJENESTEN 

 Innhente tilleggsinformasjon knyttet til mottatt rekvisisjon for å kunne gi 
riktig vurdering, evt. utvide prøver 

 Ettersende tilleggsopplysninger  

 

Eksempler på bruk for FASTLEGE: 

 Spørsmål vedrørende svar lab. prøver /Betydning av prøvesvar 

 Ettersende tilleggsopplysninger  

 Innhente gamle prøvesvar ved samtykke fra pasient 

Praktisk bruk – fastleger 

 Benytt kun Dialog Forespørsel /Svar på forespørsel                                                                                                  

(ikke Dialog Notat / Medisinske opplysninger / Helseopplysninger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
LINKER: 
 
Vestre Vikens beredskapsinfo om koronavirus Covid 19: https://vestreviken.no/beredskap 
Beslutningsstøtte Covid: legevaktshåndboka 
De mest relevante medisinske spørsmålene om Covid: https://www.skilnet.no/covid-19/ 

Informasjonsside for fastleger: Vestre Viken - For fastleger og henvisere  
Tidligere utgaver: Arkiv pko-nytt-og-praksisnytt 
Praksiskonsulentordningen: vestre viken praksiskonsulenter 
Synspunkter og tilbakemeldinger til Vestre Viken: Ris og ros. 
Avtalespesialister: Helse Sør-Øst avtaler med private avtalespesialister  
Rehabiliteringsinstitusjoner: Helse Sør-Øst habilitering-og-rehabilitering                    
Legevaktshåndboken:  http://www.lvh.no/  
Helsebiblioteket:  http://www.helsebiblioteket.no/   
Helse og arbeid (Tidligere raskere tilbake):  https://vestreviken.no/behandlinger/helse-og-arbeid 

For pasienter og pårørende:  https://vestreviken.no/pasient-og-parorendeopplering 
Fritt sykehusvalg:   http://www.frittsykehusvalg.no/start/  

 
 
 
 

Vestre Vikens praksisnytt for Drammen sykehus utgis elektronisk ca. en gang i måneden til rundt 400 
mottakere. Målgruppen er leger og helsepersonell i området rundt Drammen sykehus – fastleger, 
sykehjemsleger, legevaktsleger, kommuneleger og helsestasjoner. I tillegg distribueres nyhetsbrevet til leger 
og nøkkelpersoner på Drammen sykehus.  
 
Praksisnytt oppdateres og utgis av: Jan Robert Grøndahl. 
Kontaktinfo:  jargro@vestreviken.no  
 
          © 2020 Vestre Viken 
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