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Rutine og grunnlag for tildeling av hurtigtester til RHF - TISK
Bakgrunn
Det er utviklet ny løsning for tildeling og distribusjon av hurtigtester til kommunene. Tildeling til
kommuner skjer etter ukentlig innrapportering av lagerstatus.
Det legges til grunn at behovet for tester i spesialisthelsetjenesten er mer stabilt siden det i stor grad
gjelder testing av ansatte. For å minimere antall rapporteringer legges det opp til at estimert ukentlig
forbruk for hvert RHF, basert på erfaringstall, legges til grunn for tildeling.
Estimatet nedenfor er rapportert fra RHF.

Estimert ukentlig behov for hurtigtester meldt av RHF

Estimert ukentlig forbruk av hurtigtester RHF
Type tester
Hurtigtester profesjonell bruk
Selvtester
Samlet estimert behov/uke
Bekreftet/sist endret

Helse Nord

Helse Midt Helse Sør-Øst

Helse Vest

SUM

20000
60000
80000

19700
19700

22450
96500
118950

2450
10800
13250
28.des.21

6000
6000
05.jan.22

27.des.21

28.12.2021

Private leverandører av spesialisthelsetjenester kan få hurtigtester gjennom leveransene til RHF. RHF
orienterer aktuelle institusjoner/leverandører om dette. RHF inkluderer dette i estimatet til
Helsedirektoratet. I tilfeller hvor det er hensiktsmessig med forsyning gjennom vertskommune kan
dette løses gjennom å plusse på leveransen til aktuell kommune. Dette håndteres i dialog med
Helsedirektoratet.

Fordeling av hurtigtester til RHF
Estimatet, rapportert av RHF, legges til grunn for tildeling av hurtigtester. Ikke alle oppgir estimat for
forbruk av profesjonelle tester, og noen angir at de ikke skiller mellom tester til profesjonelt bruk og
selvtester. Typen test som sendes til RHF bestemmes ut fra hva som er tilgjengelig på nasjonalt lager.
Det betyr at RHF må kunne anvende begge typer tester.

RHF melder endring av estimert ukentlig forbruk til Helsedirektoratet
Ved endring i behov som avviker betydelig fra estimat må RHF melde dette til Helsedirektoratet til
hurtigtest@helsedir.no . Tabellen oppdateres i tråd med meldte endringer og nytt estimat legges til
grunn ved neste tildeling.

Frekvens og plan for utsendelse av tester til RHF
Det gjøres ukentlig tildeling av hurtigtester til RHF basert på estimat. Testene sendes til ett mottak i
hvert RHF og som videre fordeler til sine HF og til eventuelle private leverandører av
spesialisthelsetjenester.

