
 

Onsdagsmøte koronapandemi  

Samarbeidsmøte mellom Helse Nord-Trøndelag, kommunene, 

fylkesmannen og Helse Midt-Norge   
 

Møtedato  
24.06.2020 

Møtevarighet  
12.30-13.30  

Møtested  
Skype  

Neste møte  
19.08.20 

Møteleder  
Paul Georg 
Skogen 

Referent  
Nancy Haugan 
 

Tilstede/forfall: ca. 35 

 
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 og kommunene v/Paul Georg Skogen og kommuneoverlegene 

HNT har ingen innlagte pasienter med covid- 19 pr.dato. 
Det gjennomføres testing av mistenkt smittede pasienter ca 5- 15 pr døgn, men altså ingen 
positive pr nå. 
 
Etter noen uker uten positive tester i nordre Trøndelag har det vært 2 tilfeller av positive covid-19 
den siste uken. Det rapporteres om full kontroll av disse, og ingen nye smitta/mistenkt smitta ut 
fra disse to smittetilfellene. 
 

2. Orientering planer og kapasitet i HNT ved utbrudd covid-19 v/Annamaria Forsmark 
 
HNT har lagt plan for å kunne ta imot et stort antall covid-19 smitta, jfr krav fra HOD om kriseplan.  
Det er gjennomført kartlegginger både når det gjelder lokaliteter, infrastruktur, utstyr og 
bemanning. Med bakgrunn i dette er det gjort omrokkeringer i lokalisering av avdelinger, etablert 
kohortavdelinger mv. Bemanning er den største utfordringen, og det er nasjonalt jobbet med 
nasjonal pandemi-standard for intensivavdelinger. Opplæring av personell til å kunne ta mer 
spesialiserte oppgaver er gjennomført, og det er lagt planer for ytterligere opplæring ved 
eskalering av covid-19.   
HOD’s krav om at HNT skal kunne ta imot 34 covid-19 –smitta på respirator er svart ut slik: 
18 kan tas imot ved Sykehuset Levanger, 10 ved Sykehuset Namsos, og så må St.Olav bidra med de 
siste 6. Dette er beregnet ut fra R på 1,3. 
Det er opprettet ressursgruppe bemanning internt i HNT som jobber kontinuerlig med 
optimalisering av ressurstilgangen, også gjennom sommeren, spesielt fokus på 
sykepleieressursene. 
 
For nærmere utdyping, se vedlagt presentasjon 
 
Dialog mellom sykehus og kommuner dersom eskalering av covid-19 smitte i løpet av sommeren: 

- 3-4 ukers-prognoser gir oss handlingsrom for å være i forkant  
- Samarbeidsmøter gjennopptas raskt, utfordringsbildet avgjør hvem som deltar 
- Kontaktinformasjon til smittevernansvarlige i kommuner, sykehus og Fylkesmann er 

formidlet til alle parter 
 

mailto:samhandlingcovid19@hnt.no
https://hnt.no/om-oss/koronasmitte#samhandling-mellom-kommuner-og-helse-nord-trondelag-i-koronapandemien
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3. Prøvetakingskapasitet, kartlegging og transport v/Paul Georg Skogen 
HNT har sendt ut spørreskjema til kommunene om rutiner for prøvetaking covid -19, samt 
samarbeidsavtale for prøvetaking/transport covid-19 for underskrift. Det kommer en påminnelse 
til de kommunene som ikke har svart. 
 
Transport av prøver covid-19 til St.Olav: 
Det har vært svært få tester den siste tiden, sist helg var det 1 prøve.  
Av ressurshensyn innstilles derfor kjøring av prøver på helg fra og med uke 27 inntil 1.9. i første 
omgang. Prøver som må sendes på helg sendes med drosje eller på annen hensiktsmessig måte. 
Smittesituasjonen overvåkes tett, og transporten blir raskt satt inn igjen ved økende smittetrykk 
før 1.9. 
 
Ekstra kveldsrunde på kveld mandag-fredag opprettholdes. 
 

4. Samarbeidsrutiner ved bruk av tvang ved covid-19 v/Leif Vonen, Sunniva Rognerud, Anita 
Carlson og Paul Georg Skogen 

Helsedirektoratet har utarbeidet Veileder for frivillige og tvungne smitteverntiltak ved covid-19, 
sendt ut i brev til alle kommuner 27.mars 2020. Det er et grunnleggende prinsipp i 
helselovgivningen at det ikke skal benyttes tvang før frivillige løsninger er prøvd, det gjelder også 
smitteverntiltak. 

Med bakgrunn i denne veilederen er det nå under arbeid lokale felles rutiner i nordre Trøndelag i 
et samarbeid mellom smittevernansvarlige i kommuner og HNT. 

Aktuelle samarbeidsområder som det jobbes med nærmere spesifisering av: 

 Klargjøre samtykkekompetanse 

 Hvem kan være aktuelle å forberede/ lage plan for i felleskap? 
-            Hvilke faggrupper, familie og lokaler må orienteres og evt klargjøres? 

 Hvem skal bistå ved evt tvangsvedtak fra HF’ et og fra kommunene? 

 Er det avklart hvilke institusjoner en har fått godkjent for evt tvangsbruk?  

 Er personell og instanser som bør orienteres om tvangslovgivning, tilstrekkelig orientert, 
fått nødvendig opplæring? 

 Er roller og ansvar tilstrekkelig klarlagt og oppgaver omforent og fordelt? 

Vedlagt presentasjon. 

Videre arbeid: 
Arbeidsgruppen kommer tilbake med informasjon om ferdigstilt rutine over sommeren. 

5. Status smittevernutstyr v/Trude Søreng 
 

 Oversikt over kontaktpersoner ifht smittevernutstyr/logistikk for sommeren er komplett. 

 Det er fortsatt krav om ukentlig rapportering gjennom sommeren. 

 Pr nå gjennomgående god forsyning av smittevernutstyr, med store leveringer for noen 
enkeltkommuner. Leveranser kan ikke settes på vent sentralt, men må tas imot og lagres 
lokalt, tilleggslager kan være aktuelt.  

 Noen kommuner rapporterer mangel av smittefrakker.  

 HNT har tilfredsstillende levering/lager av smittevernutstyr ifht dagens drift, og også for 
evt opptrapping. Operasjonshetter er eneste artikkel hvor det er begrenset leveranse. 
 

6. Informasjon fra Fylkesmannen v/Marit Kverkild 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/frivillige-og-tvungne-smitteverntiltak-covid-19
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- Kontaktinformasjon i sommer: Kontaktinformasjon til smittevernansvarlige i kommuner, 
sykehus og Fylkesmann er formidlet til alle parter 

- Positivt at dagens onsdagsmøte har fokus på planer og beredskap for sommeren 
- Fylkesmannen har ukentlige møter med hdir, onsdager kl.14.00. Nærmere avklaring om 

rapportering gjennom sommeren er tema i dagens møte med dem. Fylkesmannen/Marit 
gir tilbakemelding til kommunene etter dagens møte. 

 

7. Eventuelt 
- Oppstart onsdagsmøter etter sommeren blir 19.august 
- Prognoser og faktiske innlagte for kommuner og helseforetak finner dere her: 

http://www.covid19nor.no/  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.covid19nor.no/

