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Avvikling av anbefaling om 24-timers svartid for NAT/PCR-analyser
Det bes om at brevet videresendes landets mikrobiologiske laboratorier og til de private
laboratoriene.
Helsedirektoratet orienterer om at laboratoriene ikke lengre trenger å tilstrebe 24-timers
svartid for NAT/PCR-analyser.
Bakgrunn
Rask tilbakemelding av positive prøvesvar for SARS-CoV-2 har vært svært viktig i
pandemihåndteringen av hensyn til å følge opp testingen med effektiv smittesporing, isolasjon
og karantene (TISK). Det ble derfor etablert et nasjonalt mål høsten 2020 om at laboratoriene
skulle tilstrebe 24-timers svartid (TAT) for NAT- og PCR-analyser. Smittesporing var på dette
tidspunktet en flaskehals i kommuner med utbrudd av covid-19. Den nasjonale anbefalingen
om svartider var i tråd med EUs anbefalinger. TISK-prosjektet har fulgt opp svartidene
regelmessig og hver uke siden målet ble innført.
Siden den gang er smittesporing i kommunene, isolasjon og karantene stort sett avviklet.
Regjeringen besluttet 12. februar 2022 at det ikke lengre er en anbefaling om at personer som
er smittet med SARS-CoV-2 skal informere øvrige nærkontakter. Befolkningen har også fått rik
tilgang på antigen hurtigtester til selvtesting.
Laboratoriene har bedt om at NAT/PCR-testing nå kan prioriteres på linje med annen testing og
viser til at det vil føre til ønsket avlastning for laboratoriene.
Avvikling av anbefaling om 24-timers svartid
Helsedirektoratet vurderer at behovet for rask svartid på NAT/PCR-analyser av ikke lengre er til
stede, og at det nasjonale målet om 24-timers svartid kan avvikles.
Dette innebærer at NAT/PCR-analyser av SARS-CoV-2 kan inngå i laboratorienes virksomhet på
linje med annen diagnostikk. Svartiden fra laboratoriene vil likevel være underlagt de vanlige
kravene om forsvarlighet i tjenesten.
Helsedirektoratet takker laboratoriene for innsatsen med å sikre raske svartider.
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