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Prevent – detect – respondGlobal helsesikkerhet = lokal helsesikkerhet



Prevent – detect – respondCommunity-based surveillance



Prevent – detect – respondFrivillighet



3 år med pilotering og prototyper
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Slik fungerer Nyss



Tech-
frivillige



Nyss i dag



CBS og Nyss i Somaliland

• Kolerautbrudd 2017 
• Første pilot: Mai 2018
• 131 aktive frivillige
• Nesten 10.000 rapporter er sendt på 

symptomer relatert til potensielt 
epidemiske sykdommer som meslinger, 
diaré og COVID-19, samt underernæring

• Flere utbrudd har blitt oppdaget



Meslinger
• Desember 2018 og mars 2019
• Frivillige oppdaget feber og utslett, 

rapporterte til Nyss og ga førstehjelp og 
informasjon i sitt lokalsamfunn

• Helsemyndighetene reagerte raskt med 
behandling og isolering

CBS og Nyss i Somaliland



FREMOVER

Frivillige fortsetter å ivareta 
befolkningen og rapportere 
symptomer fra sine 
lokalsamfunn. Flere 
potensielle covid-19 tilfeller
oppdages og responderes til

TRENING
131 SRCS CBS frivillige får 
opplæring i korona-
symptomer og blir bedt om 
å rapportere til Nyss

8. mars

SMS  RAPPORT
Den frivillige besøker 
personen og bekrefter at 
symptomene samsvarer 
med COVID-19, samt at 
vedkommende nylig har 
kommet tilbake fra London. 
Hun rapporterer via SMS til 
Nyss.

26. mars, kl. 18

ESKALERING
Supervisor eskalerer 
varselet til helse-
departementet, mens den 
frivillige ivaretar 
lokalbefolkningen.

26. mars, kl. 18

OPPDAGE

En frivillig oppdager at en 
person i hennes 
lokalsamfunn har hoste, 
feber og pustevansker.

26. mars, kl. 18

BEKREFTELSE
Helsedepartementet 
bekrefter at personen har 
testet positivt for COVID-19.

31. mars

COVID-19 i Somaliland

RESPONS

26. mars, kl. 20

Helsedepartementet 
ankommer landsbyen for å 
undersøke. Den syke blir 
bedt om å isolere seg selv i 
hjemmet, og blir testet for 
COVID-19 tidlig neste 
morgen

VARSEL

26. mars, kl. 18

Nyss trigger et varsel 
umiddelbart, og varsler den 
frivilliges supervisor i SRCS. 
Vedkommende kryssjekker 
informasjonen med den 
frivillige. 



Takk
For mer info om CBS og Nyss:

www.cbsrc.org




