Brukerveiledning for rapportering av
prøvesvar – Covid 19 hurtigtest
Forutsetninger for å bruke tjenesten:
•

Før du går i gang må du være registrert som bruker i din kommune/virksomhet. En
administrator i kommunen/virksomheten kan legge deg til som bruker, dersom du ikke allerede
er det.
• Du må ha Google Chrome eller Microsoft Edge tilgjengelig som nettleser.

Det er to måter å bruke tjenesten. Bruk veiledningen som samsvarer
med oppsettet du har:
•

Standard: Registrer én person og ett resultat om gangen. Se side 2-5.

•

Utvidet: Registrere flere personer og deretter registrere resultater. Se side 6-10.
o Her må administrator ha skrudd på funksjonen for å kunne skrive ut etiketter til
prøveglassene slik at har god kontroll på prøvene.

Tilleggsfunksjon:
Administrator kan skru på en funksjon som tilrettelegger for at personer uten tilgang til
Helsenorge.no (utlendinger, eller andre uten BankId) skal kunne få se resultatet sitt uten å måtte
vente på teststasjonen. Både standard og utvidet versjon kan ha denne dersom Administrator har
skrudd den på.
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Standard: Registrer én person og ett resultat om gangen
1) Gå inn på: https://hurtigtest.sykehuspartner.no/
2) Logg på løsningen.

3) Du vil bli tatt videre til innloggingsportalen. Logg inn via ID porten eller Buypass.

4) Etter at du har logget inn vil du komme til hovedsiden hvor du skal trykke på "Nytt resultat".

5) Her taster du inn fødselsnummer, D-nummer, eller tidligere tildelt FH-nummer til personen
som det skal rapporteres prøvesvar på (dersom identifikasjonsnummer er ukjent – gå til
punkt 8).
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6) Verifiser at identifikasjonsnummer og navn stemmer overens.

7) Dersom personen ikke har tilgang til Helsenorge.no (de med FHN-nummer og noen av de
med D-nummer) kan du legge inn deres mobilnummer slik at de kan få link til en nettside for
å se sitt resultat elektronisk. Du må da trykke på "SMS-kode" for å printe ut en personlig
kode som er passord til nettsiden og gi denne til personen du holder på å registrere.
Resultatet er tilgjengelig på nettsiden til pasienten i 20 dager.
Knappen for etikett er bare relevant ved masseregistrering, se side 6. Knappene for SMSkode og etikett er bare synlig dersom Administrator for kommunen/virksomheten har slått
den på.

3

8) Dersom pasienten ikke har norsk fødselsnummer, D-nummer, eller FHN-nummer fra før av,
eller dersom disse er ukjent/glemt skal man trykke på "Opprett person".
Fyll ut personalia så godt som mulig. Dersom det er en utlending, bruker man besøksadresse
i Norge. Et felles hjelpenummer (FHN-nummer) opprettes i personregisteret for pasienten,
og kan gjenbrukes av pasienten ved behov. Se punk 7 over for forklaring av mobilnummer og
SMS-kode.

9) Velg hvilken analyse/testmetode som var benyttet i dette tilfellet. Administrator for din
virksomhet er den som bestemmer hvilke analysemetoder som er tilgjengelig for deg som
bruker å velge. Ta kontakt med din administrator dersom metoden dere bruker ikke
fremkommer.
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10) Registrer riktig prøvesvar og prøvetakingstidspunkt.

11) Dersom du er bruker ved flere tjenester/legekontor må du velge hvilken av disse du
representerer når du sender hvert enkelt prøvesvar.

12) Trykk på Lagre resultat. Etter at du har lagret tar det 10 minutter før resultatet blir sendt.

13) Dersom du trykker på "Mine registreringer" øverst på siden får du se oversikten over
registreringene du har gjort i dag. Dersom du har gjort en feil på en av registreringene har du
10 minutter fra du lagret resultatet til å endre eller slette registreringen. Etter 10 minutter
må du følge stegene på side 10) .
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Utvidet: Registrere personer og deretter prøvesvar
1) Gå inn på: https://hurtigtest.sykehuspartner.no/
2) Logg på løsningen.

3) Du vil bli tatt videre til innloggingsportalen. Logg inn via ID porten eller Buypass.

4) Etter at du har logget inn vil du komme til hovedsiden hvor du skal trykke på "Nytt resultat".

5) Her taster du inn fødselsnummer, D-nummer, eller tidligere tildelt FH-nummer til personen
som det skal rapporteres prøvesvar på (dersom identifikasjonsnummer er ukjent – gå til
punkt 8).
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6) Verifiser at identifikasjonsnummer og navn stemmer overens. Deretter trykker du på
"Etikett" for å få printet ut en etikett med personinformasjonen som du så klistrer på
prøveglasset til personen du registrerer.

7) Dersom personen ikke har tilgang til Helsenorge.no (de med FHN-nummer og noen av de
med D-nummer) kan du legge inn deres mobilnummer slik at de kan få link til en nettside for
å se sitt resultat elektronisk. Du må da trykke på "SMS-kode" for å printe ut en personlig
kode som er passord til nettsiden og gi denne til personen du holder på å registrere.
Resultatet er tilgjengelig på nettsiden til pasienten i 20 dager.
Knappen er bare tilgjengelig dersom administrator for virksomheten har aktivert den.
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8) Dersom pasienten ikke har norsk fødselsnummer, D-nummer, eller FHN-nummer fra før av,
eller dersom disse er ukjent/glemt skal man trykke på "Opprett person".
Fyll ut personalia så godt som mulig. Dersom det er en utlending, bruker man besøksadresse
i Norge. Et felles hjelpenummer (FHN-nummer) opprettes i personregisteret for pasienten,
og kan gjenbrukes av pasienten ved behov. Se punk 7 over for forklaring av mobilnummer og
SMS-kode.

9) Trykk så på Lagre person nederst på siden.
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10) Når du har trykket lagre skal du komme til en oversikt over registrerte personer uten
resultater. Dersom du skal registrere flere personer før du registrere resultater trykker du på
"Registrer person" øverst til høyre og registrerer så mange personer du vil.

11) Når du skal begynne å registrere resultater trykker du først på personen slik at du får
følgende bilde på høyre side
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12) Velg hvilken analyse/testmetode som var benyttet i dette tilfellet. Administrator for din
virksomhet er den som bestemmer hvilke analysemetoder som er tilgjengelig for deg som
bruker å velge. Ta kontakt med din administrator dersom metoden dere bruker ikke
fremkommer.

13) Velg resultat av prøven og prøvetakingstidspunkt (skriv eventuelt kliniske opplysninger ved
behov) til personen det gjelder og så trykk på Lagre resultat. Det tar 10 minutter fra du lagrer
til resultat blir sendt.

14) Dersom du trykker på "Mine registreringer" øverst på siden får du se oversikten over
registreringene du har gjort i dag. Dersom du har gjort en feil på en av registreringene har du
10 minutter fra du lagret resultatet til å endre eller slette registreringen. Etter 10 minutter
må du følge stegene under.
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Feilregistreringer
Dersom det har forekommet en feilregistrering er det melder/teststasjon som har ansvar for å rydde
opp i avvik, snarest mulig. Feilregistreringer kan redigeres innen 10 minutter av innsending.

Feil prøvedato (dersom det har oversteget 10 minutter)

Dersom det er registrert POSITIVT prøvesvar på feil prøvedato (eks etter feil inntasting fra liste)
1. Mail sendes til labdatabasen@fhi.no og msis.drift@fhi.no for korrigering.
(Sletting i Labdatabasen utføres av FHI som sletter oppføring i KJ og Helsenorge)
a. Oppgi kort beskrivelse, navn og tlf for prøvetaker – FHI vil ringer opp.
b. Alternativt ringe FHI 21 07 70 00 og be om å bli satt over til MSIS.
2. Nytt NEGATIVT prøvesvar sendes til Labdatabasen med fritekst – "Korrigering av feilaktig
prøvesvar sendt dd.mm." (Dette er ingen korrigering, men en NY svarmelding).
3. Dersom POSITIVT prøvesvar er sendt til pasientens fastlege med feil dato, må fastlegen kontaktes
manuelt for opprydding.
4. Hvis POSITIVT prøvesvar er varslet kommuneoverlegen med feil dato, må kommuneoverlegen
kontaktes manuelt for opprydding snarest.

Dersom det er registrert NEGATIVT prøvesvar på feil prøvedato
1. Mail sendes til labdatabasen@fhi.no og msis.drift@fhi.no for korrigering.
(Sletting i Labdatabasen utføres av FHI som sletter oppføring i KJ og Helsenorge)
a. Oppgi kort beskrivelse, navn og tlf for prøvetaker – FHI vil ringer opp.
b. Alternativt ringe FHI 21 07 70 00 og be om å bli satt over til Labdatabasen.
2. Nytt negativt prøvesvar med riktig prøvedato sendes til Labdatabasen med fritekst – "Korrigering
av feilaktig prøvedato sendt dd.mm." (Dette er ingen korrigering, men en NY svarmelding).
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Feil prøvesvar (dersom det har oversteget 10 minutter)

Dersom det er registrert POSITIVT prøvesvar, som skulle vært NEGATIVT
1. Mail sendes til labdatabasen@fhi.no og msis.drift@fhi.no for korrigering.
(Sletting i Labdatabasen utføres av FHI som sletter oppføring i KJ og Helsenorge)
a. Oppgi kort beskrivelse, navn og tlf for prøvetaker – FHI vil ringer opp.
b. Alternativt ringe FHI 21 07 70 00 og be om å bli satt over til MSIS.
2. Nytt NEGATIVT prøvesvar sendes til Labdatabasen med fritekst – "Dette prøvesvaret erstatter
tidligere feilaktig prøvesvar sendt dd.mm." (Dette er ingen korrigering, men en NY svarmelding).
3. Dersom POSITIVT prøvesvar er sendt til pasientens fastlege med feil dato, må fastlegen kontaktes
manuelt for opprydding.
4. Hvis POSITIVT prøvesvar er varslet kommuneoverlegen med feil dato, må kommuneoverlegen
kontaktes manuelt for opprydding snarest.

Dersom det er registrert NEGATIVT prøvesvar, som skulle vært POSITIVT
1. Mail sendes til labdatabasen@fhi.no og msis.drift@fhi.no for korrigering.
(Sletting i Labdatabasen utføres av FHI som sletter oppføring i KJ og Helsenorge)
a. Oppgi kort beskrivelse, navn og tlf for prøvetaker – FHI vil ringer opp.
b. Alternativt ringe FHI 21 07 70 00 og be om å bli satt over til Labdatabasen.
2. Nytt POSITIVT prøvesvar sendes snarest til MSIS og Labdatabasen med fritekst – "Korrigering av
feilaktig prøvesvar sendt dd.mm." (Dette er ingen korrigering, men en NY svarmelding).
3. Hvis melding til pasientens fastlege er valgt i løsningen, blir denne sendt nå som første melding,
da kun POSITIVE meldinger sendes til pasientens fastlege.
Ansvarlig ved teststasjonen varsler kommuneoverlegen.
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