
 

Onsdagsmøte koronapandemi  

Samarbeidsmøte mellom Helse Nord-Trøndelag, kommunene, 

Fylkesmannen og Helse Midt-Norge   
 
Onsdagsmøte nr. 10 

Møtedato  
02.09.20 

Møtevarighet  
12.30-13.30  

Møtested  
Skype  

Neste møte  
16.09.20 

Møteleder  
Svenn Morten 
Iversen 

Referent  
Nancy Haugan 
 

Tilstede/forfall: ca. 45  

 
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 Svenn Morten Iversen  

 
Det har vært en vesentlig økning siste uker når det gjelder antall tester.  
Pr i dag er det ingen innlagte pasienter i HNT med covid-19. 
Det er to ansatte med påvist covid 19, og en ansatt i karantene. 
 
For prognose og langtidsscenarier, se vedlagt presentasjon.  
 
Interne HNT-tall når det gjelder gjennomsnittlig ventetid for pasienter som venter på 
behandling er totalt sett noe lenger enn på samme tid i fjor, selv om dette varierer mellom 
avdelinger og fagområder. HNT jobber aktivt med forbedring av dette. 
Presentasjon vedlagt. 
 
Oppfølging i neste møte:  
Ønsker gjerne mer detaljer i neste møte når det gjelder ventetid/antall ventende innenfor 
ulike avdelinger i HNT. 

2. Status om testing og prøvetransport v/Sissel M Hegdal 
 
Hurtigtest på innlagte pasienter tas på cirka 10 pr dag ved Sykehuset Levanger og litt 
mindre ved sykehuset Namsos. På helg tas mellom 20-30 tester totalt.  
HNT får fortsatt 60 test-sett fra leverandør pr uke, det er tilstrekkelig ut fra dagens 
situasjon. 
Testing av befolkningen forøvrig gjennomføres som tidligere, og prøvetransport til St.Olav 
går som tidligere – to ganger pr dag på ukedager og en gang pr dag på helg 

3. Status smittevernutstyr v/Trude Søreng, Fylkesmannen 
 
Se vedlagt presentasjon 
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4. Informasjon fra Helse Midt-Norge v/Kristian Onarheim 
Utgår 

5. Informasjon fra Fylkesmannen v/Jan Vaage 
Rolige tilstander i Trøndelag.  
Kan være grunn til bekymring for mulig åpning mot Jämtland førstkommende lørdag. 
Mest bekymret for at nordmenn smitter hverandre på svensk side- ved at man samles 
sosialt i større mengder. Unngå unødvendige reiser.  
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har gjennomført kartlegging overlegefunksjon i 
kommunene. Fokus på arbeidssituasjonen for kommuneoverlege under pandemien. Ønske 
om at denne karleggingen gjøres nasjonalt 
  

6. Eventuelt  
Ingen saker. 
Neste møte 16.september 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


