
   

 

Folkehelseinstituttet 
E-post: utbrudd@fhi.no 
Tlf.: 21 07 70 00 

Testing av personer med tilknytning til minkfarmer 

Oppdragstekst 

Det vises til besvarelse av oppdrag 223 om mink og Covid-19. Både FHI og Mattilsynet foreslår å 
iverksette regelmessig testing av personer som arbeider eller på andre måter er i kontakt med mink. 
Det legges til grunn at dette gjøres i dialog med Norges Pelsdyralslag som representant for næringen. 

 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 

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. 
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COVID-19 
Oppdrag fra HOD nr. 234 

Onsdag 18.November 2020 
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