
 

Onsdagsmøte koronapandemi  

Samarbeidsmøte mellom Helse Nord-Trøndelag, kommunene, 

Statsforvalteren og Helse Midt-Norge   
 
Onsdagsmøte nr. 19 

Møtedato 
06.01.20 

Møtevarighet  
12.30-13.30 

Møtested  
Skype  

Neste møte  
13.01.21 

Møteleder  
Paul Georg 
Skogen 

Referent  
Nancy Haugan 
 

Tilstede: ca. 60 

 
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/Svenn M Iversen, kommuneoverleger 

 
- Se presentasjon 
- Sykehuset Levanger har pr. onsdag tre (3) innlagte pasienter med påvist smitte. To av dem 

mottar behandling isolert på sengepost, og en pasienten har behov for intensivbehandling. 
Denne mottar ikke respiratorbehandling.  

- Sykehuset Namsos har fortsatt en (1) innlagt pasient med påvist smitte. Vedkommende 
mottar behandling isolert på sengepost. Pasienten har ikke behov for intensiv behandling. 

- HNT har pr. i dag 33 ansatte som er i karantene, og en (1) ansatt med påvist smitte. 
 

Prinsipper for samarbeid ved økt smittetrykk 
- Økt smittetrykk i samfunnet generelt vil også si flere innlagte i sykehus, og flere på 

intensiv.  Viktig med et godt samspill mellom HNT og kommuner om hvilke pasienter med 
covid-19 som skal legges inn på sykehus og ikke. Utfordring å finne den riktige balansen 
mellom oss når det nå tilspisser seg, på tross av sentrale retningslinjer for prioritering 

- Forskjell på prinsipper og tilpasninger i unntakstilfeller – viktig å ikke sette prinsipper foran 
«smoothnes», viktig med fleksibilitet og fokus på best mulig løsninger og tett dialog 
kommuner i mellom, og mellom kommuner og sykehus 

 
Utskrivningsklare pasienter (USK)- opphopning i noen kommuner. 

- færre USK i sykehusene vil gi bedre mulighet for å bufre ifht smittetrykk i enkeltkommuner 
- Verdal melder at de har kjøpt 4-6 institusjonsplasser i nabokommune for januar for å ta 

imot USK 

2. Tester, transport, rekvirering v/Svenn Morten Iversen 
 

- Se presentasjon  
- Prøvetransport tilbake i vanlig drift som før jul 
- Vanlig PCR-metode testing på Sykehuset Levanger er nå i startgropa 
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- Sterkt ønske om elektronisk rekvirering fra alle teststasjoner for mest mulig effektiv 
logistikk og oversikt over testaktiviteten i fylket.  HNT jobber med rutiner for å utnytte økt 
testkapasitet mest mulig effektivt, kommer tilbake med informasjon når dette er klart.  
 

3. Status for vaksinering v/ Svenn Morten Iversen, kommuneoverlegene og Statsforvalteren 
 

- Jobbes intensivt med tilrettelegg ing for vaksinering 
- HNT får tildelt doser til 350 ansatte, det dekker 10-15% av arbeidsstokken, HNT har 

prioritert dette internt, og jobber nå med logistikk for gjennomføring av vaksinering. 
- Kommunene kan bruke inntil 20% av de tildelte vaksinene til helsepersonell, dvs cirka en 

tiendedel av det sykehusene er tildelt. 
- Sunniva i Steinkjer melder at der har de brukt opp de dosene de har fått, prioritert å 

vaksinere ansatte på teststasjonen, og har plan om vaksinasjon av noen ansatte på 
legevakta i neste uke 

- Statsforvalteren forstår frustrasjonene om lite doser til, som er sentralt styrt. 
Statsforvalteren vil støtte opp om organisasjonenes prioriteringer, og tar med innspill til 
nasjonale myndigheter om den vesentlige skjevfordelingen mellom sykehus og kommuner 
når det gjelder vaksiner til ansatte. 

  
4. Tilrettelegging for barn og unge som må møte fysisk v/Randi Brenne Dreier 

- Hovedregel er at ansatte som driver pasientbehandling skal møte på jobb, hjemmekontor 
brukes kun for ansatte som må bruke offentlig transport eller sitter i kontorlandskap hvor 
smittevernhensyn ikke ivaretas 

- Tilbud om behandling via skype videreføres der det er hensiktsmessig  
- Barn/unge som ønsker å møte fysisk får det, det gjennomføres også hjemmebesøk der det 

vurderes nødvendig. Munnbind ved reise/fysiske møter. 
- Triageres ifht smitte – opplever lite avbestillinger ved medisinsk avstandsoppfølging. Noen 

flere avbestillinger for fysiske møter. 
- 2 ansatte i karantene pr i dag. 

5. Status smittevernutstyr v/Trude Søreng 
 

- Se vedlagt presentasjon 
- Hdir presiserer viktighet av rapportering om lagerbeholding/behov for smittevernutstyr – 

det kommer epost fra Hdir om dette. Utsending/fordeling av utstyr uke 1 utfordrende pga 
mangelfullt tallgrunnlag i uke 53. 

- Vesentlig økning forbruk smittevernutsyr gjennom romjula, fordoblet bruk av hansker, 
tredobling av kirurgiske munnbind.  Neste uke er siste ordinære leveranse fra nasjonalt 
lager.  
 

6. Informasjon fra Statsforvalteren v / Jan Vaage, Marit D Kverkild 
- Oversikt smittestatus – se vedlagt presentasjon 
- Minner om info i brev fra Hdir datert 04.01.21, om liste over mulige tiltak for kommuner 

med bemanningsutfordringer,  eller send mail til Statforvalterens beredskapspostkasse. 
- Hurtigtester- det gikk ut et parti til alle kommuner før jul. Ligger ganske mange på lager 

både i HNT og St.Olav, det er ikke klare føringer for prioritering av forsyningen til 
sykehusene.  
Statsforvalteren påtar seg en rolle i denne fordeling, og kommer til å be kommunene om 
rapportering av lagerstatus hurtigtester slik at denne forvaltningen lettes mtp 
prioriteringer. Tydeligere retningslinjer, herunder hvem som skal kunne rekvirere, kommer 
når dette er avklart fra Statsforvalteren. 
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7. Eventuelt 
- Neste møte blir 13.01.21 

 
- Grensekontroller – utfordringer? 

Spørsmål om dagpendlere også trenger å fylle ut innreiseskjema for hver daglige innreise. 
Svar fra fylkeslegen: DSB svarte på møtet sener på dagen at det foreløpig er slik, men at de 
er klar over at dette er uhensiktsmessig og ser på mulige løsninger. 
Settes opp som egen sak i neste møte.  
 

- Dokumentasjon ved utskriving av pasienter. 
Det er en del spørsmål om utfyllende dokumentasjon knyttet til utskriving av pasienter. 
Vises til felles Rutine for utskriving av pasienter som ble utarbeidet i mai/juni 2020. 

 

8. Kommuneoverlegemøte 
- Casepresentasjon v/ Carl Plato. Se presentasjon 
- Elektronisk rekvirering og prioritering av teststasjon – se sak 2 

 

 

https://red-hnt.hn.nhn.no/Documents/Samhandling/Covid-19/Samarbeidsm%C3%B8ter%20mellom%20HNT%20og%20kommunene/2020.01.06%20Rutine%20for%20samarbeid%20om%20pasienter%20med%20covid-19%20-%20vedtatt%20i%20ASU%2002.06.2020.pdf
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