
 

Onsdagsmøte koronapandemi  

Samarbeidsmøte mellom Helse Nord-Trøndelag, kommunene, 

fylkesmannen og Helse Midt-Norge   
 

Møtedato  
10.06.2020 

Møtevarighet  
12.30-13.30  

Møtested  
Skype  

Neste møte  
24.06.2020 

Møteleder  
Paul Georg 
Skogen 

Referent  
Nancy Haugan 
 

Tilstede/forfall: ca. 47 

 
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 
Ingen ansatte med covid-19 smitte eller koronarelatert fravær. 
 
Forberedthet inn mot sommeren: 
Ut fra fremskrivningsmodell om forventet smitte ut fra Re- scenariet 1,3 er HNT på plass inn mot 
sommeren.    
Stabil forsyning av smittevernutstyr, med noe utfordring for luer og hansker 
Stort trykk på opplæring av ansatte om smittevern gjør at mange flere ansatte nå ved smittetopp 
skal kunne tre inn i arbeid de tidligere ikke kunne utføre.  
Legemiddelforsyning ok. 
 
Økning av elektiv aktivitet: 
Elektiv aktivitet er i økning, og er nå på ca 80% til vel 100% sammenlignet med 2019-tall. 
Smittevernhensyn skaper utfordringer ift plassmangel, ventesoner, smittevasking. 
Telefon- og videokonsultasjoner har gått noe ned pr uke de siste pr ukene sammenlignet med for 
noen uker siden, og har en naturlig sammenheng med gjenopptakelse av elektiv drift. Samtidig 
ønsker flere å fortsette med videokonsultasjoner der dette er mest hensiktsmessig.  
 
Gjenopptakelse av fysiske møter 
Alt som kan tas på video bør tas på video, det åpnes nå opp for noe mer fysiske møter der dette er 
nødvendig, forutsatt smittevernhensyn.  
Fra Helse Midt-Norge kommer det snarlig en veileder/retningslinjer for helsepersonell når det 
gjelder kurs og utdanning, viktig å legge til rette for utdanning og spesialisering av helsepersonell. 
 
Se også til vedlagt presentasjon. 

 

2) Besøkskontroll v/Svenn Morten Iversen 
For å sikre tilstrekkelig kontroll av smitte og smittespredning covid-19 har HNT innført følgende 
restriksjoner for besøkende: 

- Besøk skal i hovedsak avtales etter poliklinikkenes stengetid 
- Alle besøk skal avtales med avdelingen på forhånd, inkl tidspunkt og varighet, dette styres 

av avdelingen 
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- Det skal føres oversikt over avtaler om besøk 
- Det skal føres besøksprotokoll, til bruk ved eventuell smittesporing 
- Antall besøk er normalt inntil 2 personer inkl ledsager, unntaksvis inntil 4 personer 
- Besøksprotokoll føres innenfor gitte juridiske rammer, skjema og rutiner er utarbeidet og 

godkjent at jurist 
 
Se også vedlagt presentasjon. 
 
Kommentarer i møtet: 

- Hvordan skal securitasvaktene vite at besøkende faktisk har en avtale med avdelingen.  
Svar: Vi må basere oss på tillit til besøkende. Ressurser brukt til ytterligere kontrollrutiner 
må ses opp mot prevalens for covid -19 på nåværende tidspunkt.  
 

- HNT sin rutine støttes av kommuneoverlegene ut fra nåværende smittestatus og 
framskrivning. 

 
- Kommenter fra kommuneoverlege Leif E.M. Vonen:   

«Ved økt smittepress i befolkningen vil jeg sette sterkere krav til denne kontrollen, men da 
må  den være del av helsetjenesten, ikke Securitas alene, pga. taushetsplikten» 

 
- Marit Kverkild hos Fylkesmannen etterspør hvordan denne rutinen er kommunisert ut i 

organisasjonen.  
Svar fra HNT: Det er satt opp informasjonsplakater. Det tas en intern runde på om det er 
behov for ytterligere informasjon. 
 

3) Prøvetakingskapasitet v/Paul Georg Skogen 
Totalt i Midt-Norge er prøvetakingskapasitet veldig god. Det testes langt over kravet på 1,5 %.  
HNT holder på å bygge opp egen kapasitet, og vil nå ytterligere krav opp mot 5 % når vi har oppe 
stormaskina som kommer i løpet av august.  
Pr nå har HNT kun prøvetakingsutstyr nok til å ta prøver av, og følge opp egne pasienter.  
 
Avtale om prøvetaking og forsendelse ble sendt ut fra HNT til alle postmottak og helsesjefer i 
kommunene den 9.juni. Her medfulgte også spørreskjema med 6 spørsmål om hvordan 
kommunene ønsker å motta svar, organisering rundt prøvetakingsbiten med videre. Ber om raskt 
svar på dette. 
 

4) Karantenebestemmelse og testing av ansatte v/Svenn Morten Iversen 
Nye regler for karantene fra 1.juni finnes her.  
 
De nye reglene åpner for to muligheter når det gjelder rutiner for «andre nærkontakter» og 
pasientnært arbeid. Det ene alternativet er 10 dagers hjemmekarantene, som tidligere. Det nye 
alternativet er at den ansatte tar prøve raskt etter smitteeksponeringen og deretter 2-3 dager 
senere. Såfremt de er uten symptomer slipper de å være i hjemmekarantene og kan gå på jobb. 
Dette er i såfall en vurdering som må gjøres av arbeidsgiver, og ikke den enkelte ansatte.  
 
Saken har vært til vurdering i foretaksledelsen i HNT som har besluttet følgende strategi: 

- HNT følger gamle karanteneregler, og ber om at ansatte ikke kommer på arbeid i 10 dager 
etter eksponering som medfører at de blir nærkontakt.  

- Behov for eventuelle unntak ved kritisk mangel på personell besluttes på klinikkledernivå  
- Denne løsningen gjelder gjennom sommeren, og må revurderes innen 1.september 2020 

Se også vedlagt presentasjon. 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-karanteneregler/id2704359/
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5) Testing før utskriving av pasienter som skal overføres kommunal institusjon eller 
hjemmesykepleie V/Tommy Rehn og Paul Georg Skogen 

Sykehuset har hatt henvendelser fra enkelte kommuner med ønske om covid-19-testing av alle 
pasienter som skal overføres fra sykehuset til kommunal institusjon eller hjemmesykepleie.  
 
Med de utvida testkriteriene som nå foreligger i HNT er det vurdert at dette dekker de som det er 
grunnlag for å teste. HNT skal teste så snart det er den minste mistanke om at det kan foreligge 
smitte, og kommunen kan være trygge på at det er godt nok. Det legges til grunn at dersom 
pasienten ikke er testa i sykehuset, så er det fordi det ikke finnes grunnlag for testing.  Her må vi 
ha tillit til hverandre. Det kan være aktuelt å teste asymptomatiske, men ikke med den lave 
prevalensen som er pr nå. Kommuneoverlegene støtter praksisen ved sykehusene.  
 

6) Status smittevernutstyr v/Runar Asp 
- Det er nå en positiv utvikling på forsyninger av smittevernutstyr, selv om det fortsatt er 

noe mangelvare på stellefrakker og åndedrettsvern FFP3.  
- Engangs stellefrakker ligger i forsyningene som kommer neste uke. 
- Det rapporteres også færre kommuner som har mangelfullt lager av smittevernsutstyr  
- Det forventes ukentlige leveranser t.o.m uke 35. 
- Oversikt over kontaktpersoner smittevernutstyr gjennom sommeren er nå klar, og blir 

formidlet snarlig. 
- Ukentlig rapportering i Alltin – tirsdager innen kl.12.00 som vanlig (IKKE kl 09.00, som 

presentert i møtet) 
 
Se også vedlagt presentasjon. 
 

7) Informasjon fra Fylkesmannen v/Jan Vaage 
- Siste løpet av de siste fjorten dager er det 1 smittet i Trøndelag, det er i Trondheim. 

Samtidig minner Vaage om smittesituasjonen over på svensk side av grensen, og 
bekymring knyttet til evt feriering over grensa. 

- Fylkesmannen har fått oversikt fra kommunene om hvem som er vikar for 
smittevernansvarlig lege for sommeren. HNT og Fylkesmannen har også slike oversikter. 
Konklusjon:  
Samlet oversikt over smittevernansvarlige hos Fylkesmannen, HNT og kommunene i 
sommer sendes ut til alle tre parter fra Fylkesmannen. 

- «Beredskapsplan for smitteverntiltak ved økt smittespredning uner covid-19-pandemien», 
presentert av regjeringen i dag, 10.06.20. 
 

Se Beredskapsplanen vedlagt referatet. 
  

8) Eventuelt 
Evaluering av arbeidet under covid-19-pandemien v/Paul Georg 
HNT har under utarbeidelse en questback som er tenkt sendt ut til både den enkelte ansatte og 
ledernivå. Utforming av spørsmål gjøres i dialog med Helse Midt-Norge.  
Tilbakemelding fra kommuner om at tilsvarende tiltak er under arbeid.  
Fylkesmannen vil få en rolle i nasjonalt evalueringsarbeid.  
Temaet settes opp som egen sak i neste onsdagsmøte. 
 
Siste onsdagsmøte før sommeren blir 24.juni v/Paul Georg 
Tema: status før sommeren. Meld inn saker til samhandlingcovid19@hnt.no  
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