
 

Onsdagsmøte koronapandemi  

Samarbeidsmøte mellom Helse Nord-Trøndelag, kommunene, 

fylkesmannen og Helse Midt-Norge   
 
Onsdagsmøte nr. 9 

Møtedato  
19.08.20 

Møtevarighet  
12.30-13.30  

Møtested  
Skype  

Neste møte  
02.09.20 

Møteleder  
Paul Georg 
Skogen 

Referent  
Nancy Haugan 
 

Tilstede/forfall: ca. 40 

 
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 og prognose COVID-19 i HNT og kommunene v/fagsjef HNT og kommuneoverlegene 
 
Det har vært en oppblomstring av mer smitte etter lette i restriksjoner inn mot sommeren.  
Det ser ut som vi nå er inne i en situasjon der vi kan bli satt på prøve ifht det vi har øvd oss på i vår.  
Ros til smittevern. 
Gode rutiner for pretriage bidrar til at smitte blir oppdaget ved innleggelse, slik at en unngår 
situasjoner der innlagte pasienter blir oppdaget seint i forløpet- også takket være godt samarbeid 
mellom HNT og kommuner 
Pr i dag er det 1 innlagt covid-19-pasient i HNT 
 
Status og prognose for covid-19 i Midt-Norge for uke 33 – se vedlagt presentasjon. 
Info også på: http://www.covid19nor.no/ 
 
Utenlandsreise ansatte: 
Under 1 % ansatte i HNT har meldt til sin arbeidsgiver om reise til utlandet i 
sommerferieavviklingen 
Karanteneregler – se vedlagt presentasjon. 
 
Smittevernutstyr – nasjonal tildeling går til regionalt beredskapslager pga plassmangel i HF 
 
HNT gjeldende smittevernregler ved samlinger av helsepersonell: 

 Digitale møter hvis mulig 

 Fysiske møter kan tillates med få deltakere og kort varighet 

 Inntil 20 stk med 2 meters avstand mellom deltakerne ved opphold i samme rom i over 15 
minutter, jfr definisjon av nærkontakt. 

 Risikovurdering gjøres for det enkelte arrangementet: 
- risiko ved å arrangere/delta 
- risiko ved å ikke arrangere/delta (kompetanse, forsvarlighet) 

For utdyping - se vedlagt presentasjon. 
 
 

mailto:samhandlingcovid19@hnt.no
https://hnt.no/om-oss/koronasmitte#samhandling-mellom-kommuner-og-helse-nord-trondelag-i-koronapandemien
http://www.covid19nor.no/
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2. Status om testing, testkapasitet og elektronisk rekvirering v/Sissel M Hegdal 
 
Det er totalt tatt i underkant av 1000 hurtigtester av ansatte i HNT. Sist helg ble det tatt cirka 20 
hurtigtester. HNT får totalt 60 reagenser pr uke, det er tilstrekkelig til å dekke behovet pr nå.  
Hurtigtesten er like sensitiv og trygg som det som sendes til St.Olav. 
Hurtigtest og rutiner for oppfølging av prøvesvar ivaretas på samme måte som ordinære tester.  
 
Det er fortsatt noe venting på utstyr for testing av befolkningen for øvrig. 
Inntil videre transporteres prøver til St.Olav som før, og det går nå transport på helg igjen. 
 
Oversikt over utvikling av prøvetaking i kommunene viser en kraftig økning generelt i kommunene 
siste uke. 
 
Info: Retest etter Hurtigtest i Helse Nord-Trøndelag  
Oslouniversitetssykehus HF har på vegne av hele landet gjennomført en verifisering av 
hurtigtesten vi bruker i ved Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger. Resultatene viser en meget 
høy (100%) relativ sensitivitet og relativ spesifisitet av hurtigtesten (sensitiviteten/spesifisiteten til 
analysen sammenlignet med en annen PCR-metode som den St. Olavs Hospital kjører).  
 
For øvrig bruker hurtigtesten 2 genmål – et som er 100% spesifikt for Sars-CoV-2 og et genmål som 
også er positivt for en del andre coronavirus. Så sagt kan det sjelden hende at resultatet til 
hurtigtesten er usikkert («mulig positivt»). I så fall skal laboratoriet svare med følgende 
kommentar: Smitteverntiltak er påkrevd. Prøven er videresendt til SOH for konfirmering med en 
annen PCR-metode. Når svar fra SOH foreligger, korrigeres det opprinnelige slik at det samsvarer 
med svaret fra St. Olavs hospital. 
 
I utgangspunktet regnes vår hurtigtest like pålitelig som analysen St Olavs hospital kjører. Man må 
imidlertid forholde seg til FHI sine råd ang. tolkning av prøvesvar som også gjelder analysen St 
Olavs hospital kjører. Jfr. FHI sine råd anslås det at den kliniske spesifisiteten av PCR-testen for 
covid-19 er så høy som 99,9 % og at den kliniske sensitiviteten er rundt 80 %. I de aller fleste 
tilfeller kan man stole på prøvesvaret. Ingen test er likevel helt sikker, og svaret må tolkes i lys av 
hvor sannsynlig det i utgangspunktet er at en person er smittet. Dersom testresultatet er negativt, 
og det fortsatt er sterk klinisk mistanke om covid-19, bør man reteste. Dersom testresultatet er 
positivt, personen ikke er nærkontakt, smittetrykket i samfunnet er lavt og personen er 
asymptomatisk, bør man reteste så raskt som mulig for å bekrefte/avkrefte prøvesvar. 
 

3. Info fra HNT og kommunene om karantene og testing v/fagsjef HNT og kommuneoverlegene 
 
Resultat fra spørreundersøkelse fra HNT til kommunene om testing covid-19 ble lagt fram. 
Se vedlagt presentasjon.  
 

4. Værnes og grenseoverganger v/Leif Vonen 

Stjørdal kommune har i samarbeid med Avinor etablert en teststasjon ved utenlandsgaten på 
Værnes. De har opprettet team med personell fra den kommunale helsetjenesten, sju personer. I 
tillegg bistår medlemmer fra røde kors hjelpekorps. Gir tilbud om testing til alle utenlandsreisende 
som kommer inn til Værnes. 666 personer ble testet på 4 dager av totalt 1000 reisende., dvs 
70%dekning. Alle som ønsker det får tilbud om testing.  

Utenlandsreisende som kommer inn i Norge via innenlands flyplass, kan også få teste seg, men 
kommer da sist i køen ifht de som kommer direkte til Værnes. 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/testkriterier/?term=&h=1
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Håndtering av prøvesvar: 
Norske statsborgere – får informasjon om å følge med på helsenorge.no 
Utenlandske statsborgere– der er det etablert system slik at de blir ringt oppnegative prøvesvar 
når det kommer inn.  

Det vil si at der er etablert både teststasjon og svarovervåkningtjeneste. 

Meråker:  
Ikke egen teststasjon, men politi/legekontor er rigget for å ta inn folk til testing. 

5. Status smittevernutstyr v/Runar Asp 
- Det har vært mindre forbruk gjennom sommeren, noe som har gjort at kommunene har 

kunnet bygge noe mer lager, litt knapphet på hansker 
- Teststasjonen på Værnes- rapporteres behov for utstyr, kan dekkes via dugnad, også mulig 

med levering fra nasjonalt lager ved behov 
- Nasjonale leveranser tar seg nå opp, kommet bra leveranse sist helg, og også neste helg- 

blant annet et stort antall hansker 
- Nasjonale leveranser går ut september ut fra foreliggende opplysninger. 

 
Obs på kvalitetskontroll av utstyr- det som kommer på nasjonale lager er trygt ifht at det er gått 
gjennom kvalitetskontroll rutinemessig.  
 

6. Informasjon fra Fylkesmannen  
Saken utgår. 

7. Eventuelt 
- Neste møte 2.sept, fortsetter med onsdagsmøter hver 14.dag 
- Svenn Morten fagsjef i HNT fra 1.sept, da Paul G Skogen skal ha permisjon 4 mndr 
- Prognoser og faktiske innlagte for kommuner og helseforetak finner dere her: 

http://www.covid19nor.no/  
- Referat fra dagens møte med FHI og retesting av hurtigtester HNT – se vedlagte 

referat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.covid19nor.no/

