
 

Onsdagsmøte koronapandemi  

Samarbeidsmøte mellom Helse Nord-Trøndelag, kommunene, 

fylkesmannen og Helse Midt-Norge   
 

Møtedato  
27.05.2020 

Møtevarighet  
12.30-13.30  

Møtested  
Skype  

Neste møte  
10.06.2020 

Møteleder  
Paul Georg 
Skogen 

Referent  
Nancy Haugan 
 

Tilstede/forfall: ca. 53 

 
Aktuelle saker / spørsmål til møtene sendes til: samhandlingcovid19@hnt.no  
 
Informasjon, referater, presentasjoner legges ut på:  
Samhandling mellom kommuner og Helse Nord-Trøndelag under koronapandemien    
 

Tema 
1) Status i HNT v/ Paul Georg Skogen  

 

 Ingen innlagte pasienter med aktiv covid-19 smitte. 

 HNT er godt i gang med økning av aktiviteten. Det er en betydelig jobb med å ta igjen det 
som ble satt på vent. Totalt utgjør det mellom 8300 og 8500 konsultasjoner. 500 av disse 
er utsatt av pasienter, resten er utsatt på initiativ fra sykehusene.  

 Pr nå har de ulike fagområdene gjenopptatt aktivitet sammenlignet med 2019 slik: 
Kirurgisk – 90%, Medisinsk – 80-95%, Psyk – 85-100 %, BUP – over 100 %. 

 Det er etablert et godt samarbeid med DMS for å få opp røntgenaktivitet, hvor man nå kan 
ta ca 30 pas pr.dag. I tillegg er det etablert laboriatorietaking ved DMSene. 

 Lagerbeholdning smittevernutstyr er nå god for sykehusene, men man er mer sårbar på 
legemiddelsiden.  

 HNT trapper ned fast intern møtestruktur ifht beredsskap  

 Kovid-19-forskriften – det kan bli endringer meldt fra nasjonale myndigheter i løpet av 
dagen, her må vi bare følge med. 

 Sykehusene får et prognoseverktøy i løpet av denne uka. Verktøyet gir en tre ukers 
tidshorisont for prognosesetting av covid-19 smitte. Kommuner kan ta kontakt med HNT 
for informasjon om ønskelig. De neste 3 ukene ser det stille ut for nordre Trøndelag. Men 
viktig med årvåkenhet mtp ferie og økt reiseaktivitet. 
 

2) Skjema for pre-triage v/ Svenn Morten Iversen 
 

 Saken ble lagt fram i onsdagsmøte 13.mai for innspill/dialog.   

 Legeutvalget i nordre Trøndelag hadde saken oppe i forrige uke, og gir sin tilslutning til å ta 
skjemaet i bruk som et felles verktøy for pre-triage av covid-19 smitte. Skjemaet fylles ut 
av de som er første kontakt med pasienten, hvor det er aktuelt å flytte pasienten til et 
annet nivå. Flere legevaktsentraler og ambulanser har allerede tatt skjemaet i bruk. 

 Som et ledd i implementeringen vil det gå ut et nytt brev om den omforente rutinen. 
Brevet sendes kommuneoverleger for videre distribuering til fastleger. 

 

mailto:samhandlingcovid19@hnt.no
https://hnt.no/om-oss/koronasmitte#samhandling-mellom-kommuner-og-helse-nord-trondelag-i-koronapandemien
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3) Arbeidsfordeling prøvetaking v/Paul Georg Skogen 
Opptrapping av aktivitet har skjedd raskt etter den plutselige bråstoppen i midten av mars. 
Det er i tråd med nasjonale føringer, men har medført at praktiske rutiner rundt 
innkallinger til timer ikke har vært helt avklart. For eksempel sender HNT innkalling til time 
pr.post til pasient. Dersom det forutsettes at prøver må tas på legekontor før time ved 
sykehuset er det viktig at det legges opp til en tidshorisont som også gir legekontorene 
mulighet til å planlegge sin aktivitet. HNT tar med dette tilbake til sin organisasjon.  
 
Transport og forsendelse: 
Se vedlagt oversikt fra St.Olav og kommunene i nedslagsfeltet. Lignende oversikt tenkes 
laget også for nordre Trøndelag. Spørreskjema om hvordan kommuner er organisert vil bli 
utsendt fra HNT snarlig.  

 
 
Prøvetaking: 
Tidligere omtalt storvolum-prøvetakingsmaskin er dessverre ikke på plass og i drift i HNT 
før i slutten av august. Inntil da gjelder dagens ordning. 

 

4) Status smittevernutstyr v/Runar Asp og Trude Søreng 
 

 Nye leveranser av smittevernutstyr omfordeles der det er behov før det kjøres ut. 
Sykehusene er godt forsynt med smittevernutstyr og det henstilles til at HF og 
respektive kommuner samarbeider dersom aktuelt. 

 Det kjøres ut nye forsyninger denne uke, så neste torsdag. 

 Flergangs stellefrakker leveres ut til de kommuner som har bestilt. Helse Sør-Øst 
har gitt gode tilbakemeldinger på kvaliteten av disse. Kvalitet på hodeplagg er noe 
mer usikker, dette følges opp.  

 Pr i dag tilsier nasjonal og regional informasjon at det blir ukentlige leveranser 
gjennom sommeren og ukentlig rapportering.  Dvs tilnærmet lik aktivitet som fram 
til nå. Nærmere info om praksis gjennom sommeren kommer. 

 Runar har sendt ut forespørsel til kommuner om logistikkansvarlig for 
kommuneregioner i uke 26-30, svar innen 5.juni. 
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 Oppfordrer kommunene til å jobbe mot avtaleleverandører – nasjonal leveranse 
er ikke evigvarende. Minner også om kvalitetskontroll. 
 

 
Samlet oversikt over smittevernutstyr- se tabell under. 

 
Region Midt er den regionen i Norge hvor kommunene er best stilt mht smittevernutstyr 
sammenlignet med øvrige regioner i landet.  
 
 

5) Informasjon fra Fylkesmannen v/Jan Vaage 

 Smitteverntiltakene har virket, lavt smittenivå i vår region.  

 3 nye tilfeller av covid-19 smitte i Trøndelag den siste tiden, alle i Trondheim. 

 Utfordringen er å greie å holde beredskapen når smittenivået er såpass lavt.  

 Spent på hva som skjer ifht åpning mot naboland, blant annet mtp økt 
smittespredning på svensk side. 

 Helsedirektoratet etterspør tilbakemelding fra kommunene når det gjelder 
beredskapsplaner- det stilles fire spørsmål ut fra et planscenario. Frist for 
tilbakemelding er 2.juni kl.12.00. Tilbakemelding går til Fylkesmannen som tar 
innspillene videre.  
 

6) Eventuelt 
- Hvordan ordne møtestrukturen gjennom sommeren?  

v/Paul Georg Skogen og Jan Vaage 
Det gjennomføres onsdagsmøter som planlagt 10.juni og 24.juni. Deretter tas det pause i 
faste møter til slutten av august. 
Adhoc-møter gjennomføres på kort varsel ved behov. Onsdager kl.12.30-13.00 settes av i 
beredskap gjennom sommeren til dette formålet. 
 

 
  


