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Samarbeidsavtale om transport av prøver for kommunene fra Helse Nord- Trøndelag HF 
 
Regjeringen har besluttet å øke testkapasiteten, viser til skriv til kommunene fra Helsedirektoratet 
24.04.20 og 06.05.2020. 
Med bakgrunn i dette oppdraget til kommunene og tilhørende krav til samarbeid med sykehusene 
ved laboratoriene, ønskes det etablert en avtale for å klargjøre roller og oppgaver i dette. 
 
På oppdrag fra Helse Midt- Norge RHF er det etablert et samarbeid mellom St Olavs hospital HF, 
Helse Møre og Romsdal HF og Helse Nord- Trøndelag HF på å sikre tilstrekkelig testkapasitet og 
hurtigst mulig avklaring av prøveresultat.  
 
Testkapasitet økes betydelig ved laboratoriene, dette prosjektet ledes av St Olavs hospital. 
 
Det blir også etablert prosjekt for å få på plass elektronisk svarløsning, HMN RHF leder denne 
prosessen i vår region og koordinerer dette opp mot nasjonalt prosjekt for prøvesvar gjennom 
helsenorge.no.  
 
Helse Nord- Trøndelag sitt ansvar: 
HNT har ansvar for prøvetransport fra våre sykehus til St Olavs hospital på vegne av sykehusene og 
kommunene i vårt opptaksområde. Sist i avtalen ligger transportplanen slik den er ved 
avtaleinngåelsen. Denne vurderes fortløpende opp mot behovet. Kommunene blir orientert ved 
endringer. 
 
HNT etablerer testmulighet for covid-19 for å øke den totale testkapasiteten i regionen og for å sikre 
raskere prøvesvar til rekvirenter i vårt opptaksområde. Kommunene blir orientert når denne 
testmuligheten er etablert. Begrenset testmulighet for inneliggende pasienter er etablert 
 
Kommunene har ansvar for:  

• Prøvetaking  
• Forsendelse av prøver til et av sykehusene i HNT eller annet avtalt leveransepunkt. 
• Svarformidling i egen kommune/ samarbeidende kommuner/ legevaktsdistrikt 

 
Det bør tilstrebes  

• Færrest mulig nye rekvirentkoder 
• Egne Covid-19- forsendelser, mest mulig samlede leveranser  
• Rekvisisjoner må følge prøver 
• St Olavs hospital og kommune/ kommunegrupper avklarer rekvireringskoder og 

svarformidling.  
• Når HNT starter opp testing i fullskala, avklares rekvirentkoder med HNT, HNT 

kommer tilbake til dette. 
 



 

              

 

 

 
Hente-/ leveringspunkt og tidspunkt for transport fra sykehusene i HNT: 
Oppdatering av denne og til enhver tid gyldig plan finnes på www.hnt.no : 
https://data.hnt.no/eqspublic/labhandbok/docs/doc_30712/index.html  
 

Dag Namsos Levanger St. Olav Merknad 

Hverdager  09:40 11.57 13:30 Buss til Levanger 

16:30 19:00 20:30 Portørtransport 

 
Lørdag 
Søndag 

  
09:50 (lø) 
11:50 (sø) 

 
14:00 
14:00 

 
15:30 
15:30 

Buss til Steinkjer med ankomst lørdag 
kl. 11.15 og søndag kl.13.15. Nyeng 
transport til Levanger.  Dersom det 
IKKE sendes prøver må ALM-N varsle 
budbilsjåfør hos Nyeng transport på 
tlf. 473 47 735 og MM på internnr. 
8328 

Prøvene bringes laboratoriet minimum 30 min. før avgangstid Namsos.   
 
AVTALTE LEVERINGS-/HENTESTEDER: 
For Ytre Namdal er det gjort avtale med Posten for daglig henting av prøver til Namsos. 
Budbil/ portørtransport henter prøver ved Inntrøndelag DMS, tar med prøver for Frosta på Åsen, 
henter prøver på Værnesregionen DMS, Stjørdal legevakt og DPS Stjørdal på veg til St Olavs hospital. 
Det vil være mulig å hente med prøver på veg fra Namsos til Levanger ved oppmøte på vegen og 
melding til portør før avreise. Færrest mulige stoppunkt ønskelig for ikke å forsinke transporten.  
Det må meldes fra til budbil før avreise fra hhv Namsos, Steinkjer og Levanger for å avtale henting, jfr 
tidspunkt over. Portør Namsos: 402 24 251; Portør Levanger: 476 28 232 
 
All vanlig hentetjeneste fortsetter som før. 
 
Avtalen gjelder fra dags dato og inntil videre. 

 
 
 

Paul Georg Skogen  
Fagsjef  
Helse Nord-Trøndelag 

Sissel Moksnes Hegdal  
Klinikkleder  
Medisinsk Serviceklinikk 
Helse Nord-Trøndelag 
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