
Agenda onsdagsmøte nr. 20 – 13.01.2021

Innspill til tema / saker sendes samhandlingcovid19@hnt.no
Neste møte 20. januar 2021

12.20-12.30 Oppkobling

12.30 Status og prognose COVID-19 i HNT og kommunene

12.40 Smittesituasjon COVID-19 i Trøndelag v/ Jan Vaage, 

12.45 Smittevernutstyr v/ Statsforvalteren Trude Søreng

12.50 Vaksinering i kommunene v/ Statsforvalteren v/ Marit Kverkild

12.55 Testekapasitet, transport, rekvirering v/ Svenn Morten Iversen HNT

13.00
Innreise fra utlandet til Trøndelag 

v/ Jan Vaage - Fylkeslege, Leif Vonen - kommuneoverlege Stjørdal 

13.05 Arbeid på tvers i helsesektoren v/ Svenn Morten Iversen HNT

13.10 Informasjon fra Fylkeslegen v / Jan Vaage / Marit Kverkild

13.15 Eventuelt

13.15 Kommuneoverlegemøte

mailto:samhandlingcovid19@hnt.no


Innlegg fra HNT v/ Svenn Morten Iversen

• Prognoser

• Testing

• Ulik lokale tiltak i kommunene

• Munnbind 

• Studenter

• Prioritering av vaksiner

• Prøvetransport

• Arbeid på tvers i helsesektoren



Prognose kommende 4 uker for Helse Nord-Trøndelag, fra uke 1



Langtidsscenarier med ulike reproduksjonstall 
Helse Nord-Trøndelag



Prøvetaking og positive prøvesvar



Smittesituasjon og påvirkning av tjenestetilbud

• Trøndelag v/ Jan Vaage

• Kommune v/ kommuneoverlegene

• HNT v/ Svenn Morten



Ulike lokale tiltak i kommunene

• Kommunale sider: Skille mellom løpende informasjon om 
status, og gjeldende lokale tiltak i tillegg til nasjonale?

• Tiltak som påvirker arbeidsplasser i andre kommuner

– Munnbind

• Anbefaling

• Pålegg

– Karantene for hele husstanden

– Andre tiltak som påvirker?



Bruk av munnbind i HNT

• Viktig informasjon til alle som arbeider i sykehusene. Oppdatert 
fredag 8. januar 2021. 

• Fram til nå er bruk i HNT knyttet opp til pasienter med risiko, eller 
prosedyrer med særlig risiko. 

• Kommuneoverlegen i Sykehusenes vertskommuner kan gi pålegg 
om bruk av munnbind og andre smitteverntiltak i sine kommuner. 
Slike pålegg må følges i tilhørende sykehus, i de perioder hvor 
kommunale pålegg krever mer bruk av munnbind enn de ellers 
gjeldende retningslinjer i Helse Nord-Trøndelag.



Eksempler på gjeldende retningslinjer i HNT som kan overstyres 
av eventuelle pålegg fra vertskommune

• Det er ikke generelt krav om munnbind i fellesarealer på sykehusene. Det 
begrunnes med adgangskontroll og screening av alle som skal inn. Vektere 
og ansatte som arbeider med adgangskontroll og screening/pre-triage ved 
inngangene skal bruke munnbind hvis arbeidet ikke kan gjennomføres med 
tilstrekkelig avstand eller annen beskyttelse. 

• Bruk av munnbind erstatter ikke grunnleggende tiltak, men kan være et 
supplement i situasjoner hvor avstand ikke kan holdes over lengre 
tidsperioder. 

• Når det gjøres individuelle vurderinger om bruk av munnbind eller ikke, vil 
vi ta ulike beslutninger. Utvis toleranse for hverandre i situasjoner hvor 
bruk av munnbind ikke reguleres av gjeldende retningslinjer og prosedyrer, 
eller kommunale pålegg.



• Viktigste tiltak for smitteforebygging:

– Pre-triage
– Avstand 
– Håndhygiene 
– Holde seg hjemme ved symptomer 

• Bruk av munnbind reduserer risiko for smitte, men forhindrer ikke karantene.

• Feil utført bruk av munnbind hos pasienter og besøkende kan utgjøre en økt smitterisiko

• Noter deg hvilke ansatte og pasienter du blir nærkontakt til hver dag, uavhengig av om du 
har brukt munnbind eller ikke. Dette vil bedre kvalitet på smittesporingsarbeid, slik av vi 
raskere kan stoppe videre smitte.



Studenter som starter i praksis

• Siden smittetallene etter hvert er høye også i områdene rundt Sykehusene i HNT, særlig 
Levanger, er det nødvendig å oppfordre alle til nøye å vurdere sin egen risiko for å kunne 
være smittet. Det er nå en smittesituasjon som gjør det vanskelig å legge kun smittetall til 
grunn som kriterium for test før oppstart i arbeid. 

• Slik situasjonen er nå vil det være svært viktig at hver enkelt vurderer nøye om de har vært i 
situasjoner der de ikke har hatt mulighet til å ivareta nødvendige smittevernhensyn (minst 2 
meters avstand til andre utenom egen husstand, god håndhygiene etc) og oppholdt seg i 
områder med høy smitte. 

• En slik egen risikovurdering vil være avgjørende for om man skal teste seg eller ikke. 
• Se evt. kart på VG.no. Kommuner med >100 smittede mer 100 000 innbyggere defineres 

som «høy smitte». 



Studenter som starter i praksis



Prioritering av vaksiner i kommunene

• HNT har fått henvendelser om å lage skriv som bekrefter behov 
for prioritering av vaksine for enkelte felles pasienter.

• Prioritering av vaksiner i befolkningen er et kommunalt ansvar, 
og uttalelser fra spesialisthelsetjenesten vil kunne forsinke og 
forstyrre kommunenes arbeid med prioritering. 



Lokale analyser i HNT

• Inneliggende pasienter og ansatte

• Prøver fra Rinnleiret: 

– Hentes 11:30, analyseres på Sykehuset Levanger. Svar neste morgen 



Ekstra transport av prøver i helg uke 2 og uke 3 ?

• Behov for transport Lørdag og Søndag?

• Avgang fra Sykehuset Namsos kl 16:00

• Avgang fra Sykehuset Levanger kl 18:30

• Ankomst St. Olavs hospital ca kl 20:00

Behov for transport meldes 1 døgn før til Frank Bjørnestad 402 
24 251

Prøvene må som vanlig bringes til sykehusene 30 min før 
transport for pakking. 



Arbeid på tvers i helsesektoren

• «Forbud» i mars pga ulikheter i smittverntiltak

• Mange unntak gitt

• Lite smitte på grunnlag av disse i Helse Midt-Norge

• Liten effekt på smitte

• Store negative konsekvenser for drift, utdanning og den 
enkelte

• Fortsatt forsiktighet, men ikke forbud 



Smittevernutstyr, status pr uke 2, 2021

• Rapportering i Altinn

o Uke 53: 22 kommuner

o Uke 1: 28 kommuner 

o Uke 2: 32 kommuner 



Beholdning i Trøndelag

Smittevernutstyr

På lager i 

kommuner

Estimert forbruk 

kommende uke

Antall kommuner 

med under 3 ukers 

lagerbeholdning

Hansker: nitril, lateks og vinyl 9 813 638                     842 929                        3                                   

Kirurgiske munnbind 2 845 994                     165 289                        1                                   

Operasjonsluer/hetter 307 754                        6 000                             

Smittefrakk 340 851                        13 655                          

Stellefrakk 236 591                        10 061                          3                                   

Øyebeskyttelse: visir og briller 58 246                          2 495                             4                                   

Åndedrettsvern FFP2 57 489                          520                                1                                   

Åndedrettsvern FFP3 12 882                          220                                1                                   

Helse Midt
Uke 1

Uke 2

Uke 2 leveres:

• Hansker (omfordelt)

• Munnbind

• Stellefrakker

• FFP2

Nasjonal forsyning opphører etter detteSmittevernutstyr På lager i kommuner
Estimert forbruk 
kommende uke

Antall kommuner 
med under 3 ukers 
lagerbeholdning

Helse Midt

Hansker: nitril, lateks og vinyl 10 679 659 607 927 -

Kirurgiske munnbind 2 898 697 139 712 1 

Operasjonsluer/hetter 398 102 8 492 -

Smittefrakk 422 578 8 784 -

Stellefrakk 238 587 5 482 -

Øyebeskyttelse: visir og briller 71 999 1 540 -

Åndedrettsvern FFP2 60 042 690 1 

Åndedrettsvern FFP3 13 081 351 1 



Oppsummert nasjonal status

Internasjonalt er det god tilgang på smittevernutstyr, men lange «ledetider»

o unntak er hansker i lateks og nitril der råvaremangel vil begrense 
produksjonen til 2022 

Smittevernutstyr På lager i kommuner

Estimert forbruk 

kommende uke

Antall kommuner 

med under 3 ukers 

lagerbeholdning

Hansker: nitril, lateks og vinyl 87 716 114                  3 361 736                    2                                 

Kirurgiske munnbind 43 021 809                  1 298 997                    5                                 

Operasjonsluer/hetter 2 151 509                    51 590                         -                              

Smittefrakk 3 879 601                    121 684                       1                                 

Stellefrakk 3 018 845                    42 928                         5                                 

Øyebeskyttelse: visir og briller 750 112                       67 189                         3                                 

Åndedrettsvern FFP2 470 911                       4 384                           4                                 

Åndedrettsvern FFP3 102 047                       3 032                           8                                 

Nasjonalt



Kartlegging, innkjøp smittevernutstyr

• Oppdrag fra HDIR

• E-post med lenke til skjema sendt ut fra SF mandag 11.1

• Kartlegge om kommunene allerede har anskaffet eller lagt inn bestilling på 
smittevernutstyr i tråd med brev sendt kommunene 23. september 2020.

• Statusoppdateringen skal avdekke om kommunene har iverksatt store nok ordre

• Alle kommuner må besvare

• FRIST: onsdag 13.januar kl. 16



Kartlegging lagerstatus hurtigtester

• Hurtigtester på lager i HMN, fordelt på alle 3 HF

• Ikke føringer fra HDIR hvordan videre tildeling skal skje

• Nytt 8.1: HDIR ønsker at grensekommuner med teststasjoner kartlegger behov 
innen 12.jan. HDIR arbeider rutiner for direkteforsyning til 
grensestasjoner/flyplasser

• Kommunene har rapportert lagerstatus per fredag 8.januar:

o 24 av 38 kommuner har svart: 

• totalt ca. 65 000 AG hurtigtester på lager i kommunene (inkl. Trondheim)

• SF arbeider med avklaringer mot HDIR



Smittestatus 
Trøndelag

Onsdagsmøte HNTs nedslagsfelt 13. januar 
2021



Uke 53 og 1

I alt 1046 positive tester meldt fra St. Olavs 
Hospital

Det er færre positive i uke 1 (454) enn i uke 53 
(592)

28 kommuner har hatt positive tester

Det er tatt i alt 38.201 tester, 2,7% har vært 
positive

8,1% av befolkningen har blitt testet i denne 
perioden

Samlet for Trøndelag er det 222 smittede per 
100.000 per 2 uker



Antall smittede i Trøndelag siste halve år
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Elektronisk innreiseregistrering

• Covid-19 forskriften:
• § 5b.Plikt til registrering ved innreise og innreiseregistreringssystem

• Personer som ankommer Norge fra et område som medfører karanteneplikt 
som fastsatt i vedlegg A skal før innreise registrere opplysninger som er 
nødvendige for å sikre etterlevelse av karanteneplikten, for å styrke 
smittevernarbeidet og bidra til bedre smitteoppsporing

• 2.1. var det klart med elektronisk innreiseregistrering. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470/KAPITTEL_2#%C2%A75b
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/digital-innreiseregistrering-fra-i-dag/id2826448/


Oppsummering 
fra registrering 
1.1. – 14.1

• 6094 personer har meldt 
sin ankomst til Trøndelag 
i perioden 1.1. – 14.1.

• De kommer fra i alt 85 
reiseland og skal fordeles 
til 36 kommuner

• 50% skal til Trondheim

• 27% skal til HNT-området

• 1238 har angitt at de er 
unntatt krav om 
innreisekarantene. Av 
disse ankommer 983 fra 
Sverige

• 405 har meldt at de skal i 
karantene på 
karantenehotell

• 3428 karantene i egen 
bolig

• 884 personer angir at de 
har kommet for arbeid. 
Av disse er 269 fra Polen 
og 179 fra Sverige.


