
v4-29.07.2015 

 

Returadresse: Helsedirektoratet, Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo, Norge 

Helsedirektoratet 
Avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester 
Jon Hilmar Iversen 

Postboks 220 Skøyen, 0213 OSLO • Besøksadresse: Vitaminveien 4, Oslo • Tlf.: (+47) 47 47 20 20 

Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no 

 

HDIR Innland 39886389 
 
 
 

 

 
 
 
Svar på covid-19 oppdrag fra HOD 234: Testing av personer med tilknytning til minkfarmer 

Vedlagt finnes svar på dette oppdraget. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Johan Georg Røstad Torgersen e.f. 
direktør 

Jon Hilmar Iversen 
konsulent 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
 
    
 
Kopi: 
FOLKEHELSEINSTITUTTET, Utbrudd @fhi.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helse- og omsorgsdepartementet 
Krisestab HOD 
Postboks 8011 Dep 
0030 OSLO 

Deres ref.: Covid-19 oppdrag 234 
Vår ref.: 20/43292-2 
Saksbehandler: Andreas Skulberg 

Dato: 18.11.2020 
  
    
 



Svar på covid-19 oppdrag fra HOD 234: Testing av 
personer med tilknytning til minkfarmer 

Oppdrag 

Helsedirektoratet får i oppdrag å straks utrede med sikte på rask iverksettelse av regelmessig testing 
av personer som arbeider i norske minkfarmer eller på andre måter er i kontakt med mink. Dette skal 
gjøres i dialog med næringen. 

 Frist: 18. November 2020. 

Kontaktperson HOD: Stig Atle Vange 

Helsedirektoratets vurdering og anbefaling 

Det vises til besvarelse av oppdrag 223 om mink og Covid-19. Helsedirektoratet har mottatt innspill fra 
Mattilsynet, Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet. Innspillet fra FHI er i sin helhet gjengitt under.  

Det har vært gjennomført et møte med Norges Pelsdyravlslag og institusjonene nevnt over. 
Representanten for næringen uttrykte forståelse og støtte for ordningen.  

Helsedirektoratet støtter forslaget fra FHI, Mattilsynet og VI om at det iverksettes regelmessig testing 
av personer som arbeider eller på andre måter er i kontakt med mink slik det er beskrevet under. 
Mattilsynet anbefaler at testingen forskriftsfestes. Dersom Helse- og omsorgsdepartementet støtter 
dette, kan Helsedirektoratet lage raskt utkast til forskriftstekst. 

 

Folkehelseinstituttets vurdering  

Testing av ansatte og melding av eventuell smitte ved minkgårder: 

Vi anbefaler at frekvens på testing av personer tilknyttet minkgårder deles inn ihht om forekomst av 

covid-19 er lav eller høy. Denne vurderingen gjøres av Kommunelege/Smittevernlege. Ved lav 

forekomst anbefales det å teste hver 14. dag, mens ved høy forekomst av covid-19 anbefales det 

testing hver 7. dag. Positive prøvesvar skal sendes til referanselaboratoriet ved FHI for sekvensering. 

For å få oversikt over eventuell smitte på minkgårder er det viktig at dette meldes inn til MSIS.  

På MSIS klinikermeldingen føres dette slik: 

Ved bruk av elektronisk skjema (må være tilkoblet Norsk Helsenett): Under Yrkesgruppe – velg: 

«jobber med husdyr», under Arbeidsplass – velg: «Annet» & under Arbeidsplass kategori er det 

fritekst hvor man kan skrive inn at jobber med mink. 

Ved bruk av papirskjema: Under Hvis relevant, Yrke: fyll inn i fritekst at jobber med mink. 



Vi gjør også oppmerksom på at ved innsending av MSIS klinikermelding bør det krysses av i rubrikken 

for mistanke om smitte fra dyr dersom dette er antatt smittevei. 

 


