
Manglende samsvar mellom analyseresultater 

7 av 12 kontrollerbare samleprøver har et resultat som ikke samsvarer med 

enkeltprøvene! 

En gjennomgang av PCR-analysene foretatt i mitt bihold i mai og juni 2020 viser at det ikke er 

samsvar mellom analyseresultater for samleprøver sammenholdt med analysene av enkeltprøvene. 

Dersom vi legger til grunn at analysene av enkeltprøvene gav riktig resultat har 7 av 12 samleprøver 

gitt feil resultat! Dersom vi motsatt legger til grunn at enkeltanalysene har feil resultat, er de 2 første 

svakt positive analyseresultatene feil og de negative samleprøvene riktige. 

Analyserte prøver - gruppert 

1. Nedfallsprøvene tatt 12.5.2020: Både prøve 1 og prøve 2 ble rapportert som «svakt 

positive».  

2. Nedfallsprøver (kontrollprøver) tatt ut 29.5: Begge prøvene var negative 

3. Nedfallsprøver tatt 23.6, samme kuber som prøve 1 og prøve 2: Begge disse var negative.  

4. Nedfallsprøver tatt 23.6, samleprøve for hver av bigårdene, 8 stk: Alle disse var negative. 

5. Nedfallsprøver tatt 23.6, enkeltprøver for hver kube: 8 av disse var positive. De positive 

prøvene er tatt fra kubene 355/356, 75, 57, 222, 157, 190, 22 (eller 266), 69. 

Siden både prøve 1 og prøve 2 fra 12.5 var positive, skulle man forvente å finne minst én positiv kube 

i begge samleprøvene fra samme kuber den 23.6 (gr 3 over).  Prøve 1 inneholdt nedfall fra kubene 

155, 158, 179, 293, 378, 379,20, 111, 371, 206, 355/356, 312 (372/376), 74, 123, 211,263, 34, 165, 

173, 318. Ved kontrollprøve fant man at kube 355/356 var positiv. Prøve 2 inneholdt nedfall fra 

kubene 401, 403,409,412, 372/376, 96,233,244,283,324, 12, 94, 346. Ingen av disse var positive. 

Oppsummering 

5 analyserte samleprøver hadde et resultat i samsvar med enkeltprøvene. 7 analyserte samleprøver 

hadde et resultat som ikke samsvarte med enkeltprøvene. 2 samleprøver er ikke kontrollerbare. 

 

Tabell 1: Manglende samsvar mellom analyseresultater 

Grønt: Samsvar Rødt: Ikke samsvar – prøven skulle hatt motsatt resultat. Gult: Ikke kontrollerbart 

Samleprøver (antall 

kuber i parantes) 

Resultat 12.5 

Samleprøver  

Resultat 29.5 

samleprøver 

Resultat 23.6 

Samleprøver 

Resultat 23.6  

Enkeltanalyser 

Samleprøve 1 Svakt positiv  Negativ En positiv 

Samleprøve 2 Svakt positiv  Negativ Ingen positive 

Kontrollprøve 1  Negativ  Ukjent 

Kontrollprøve 2  Negativ  Ukjent 

Heia (13 kuber)   Negativ Ingen positive 

Heimarnæs (17)   Negativ 2 positive 

Heimarnæs 2 (13)   Negativ 1 positiv 

Longumneset (14)   Negativ 3 positive 

Longumvannet (21)   Negativ 1 positiv 

Midtstøl (10)   Negativ Ingen positive 

Spirene (12)   Negativ Ingen positive 

Storeng Gård (8)   Negativ 1 positiv 
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