
 

Onsdagsmøte koronapandemi  

Samarbeidsmøte mellom Helse Nord-Trøndelag, kommunene, 

Statsforvalteren og Helse Midt-Norge   
 
Onsdagsmøte nr. 20 

Møtedato 
13.01.20 

Møtevarighet  
12.30-13.30 

Møtested  
Skype  

Neste møte  
20.01.21 

Møteleder  
Paul Georg 
Skogen 

Referent  
Ann Kristine 
Vevelstad 
 

Tilstede: ca. 50 deltakere  

 
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/HNT og kommuneoverleger 

- Se presentasjon 
HNT  - Prognosen for antall innlagte er økende. Det er fortsatt håndterbart.  
Den økte smittesituasjonene har ikke hatt konsekvenser for tjenestetilbudet i HNT, 
dette vurderes fortløpende av pandemistaben 

- Inderøy kommune v/Peter Ardon, informerer om et smitteutbrudd i omsorgsboliger, 
ansatte med smitte og i karantene. De var bekymret for bemanningssituasjonen og 
hadde god erfaring med å ta i bruk oversikt over aktuelle helsearbeidere som meldte 
seg i tidlig fase av pandemien. De er over kneiken nå. 

- Namsos kommune v/Anita Carlson informerer om at de har hatt en ressurskrevende 
situasjon, men at det ikke har gått ut over tjenestetilbudet. 

- Bruk av munnbind i HNT - Sykehusansatte er ikke pålagt å bruke munnbind, se 
presentasjon bilde 8-10.  

- Studenter i praksis - Retningslinjen er oppdatert med bakgrunn i den økte 
smittesituasjonen, se presentasjon bilde 11 og 12. 

- Prioritering av vaksiner er et kommunalt ansvar som HNT ikke vil legge føringer for. 
- Lokale analyser i HNT blir nå utført og prøvesvar foreligger morgenen etter. 

2. Smittesituasjon COVID-19, statusrapporter Trøndelag v/Jan Vaage, Statsforvalteren 
- Se Presentasjon 
- Antall smittede gått litt ned i uke 1 i forhold til i uke 53 

3. Vaksinering i kommunene v/ Marit D Kverkild, Statsforvalteren 
- Alle kommuner har startet vaksinering. FHI har holdt tilbake 50 % av dosene for å ha til 

andre dose. Når vaksine tre blir godkjent 29 januar vil vaksinehastigheten øke.   

4. Status smittevernutstyr v/Trude Søreng, Statsforvalteren  
- Se Presentasjon bilde 17-21 
- Noen uklarheter når det gjelder hvordan hurtigtester skal distribueres ut - dette følges 

opp av Statsforvalteren.  
- Det anbefales å se på vaksineinformasjon på FHI sine sider.  
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5. Testkapasitet og transport v/Svenn Morten Iversen HNT 
- Se Presentasjon bilde 14 og 15 
- Det vil bli gjennomført ekstratransport av prøver fra Namsos og Levanger på helg i uke 

2. Det ønskes beskjed dersom transportbehovet bortfaller. 

6. Innreise fra utlandet til Trøndelag v/Jan Vaage, Fylkeslege  
- Se Presentasjon bilde 33 og 34 

7. Arbeid på tvers i helsesektoren v/Svenn Morten Iversen 
- Se Presentasjon bilde 16 
- Fortsatt forsiktighet, ikke forbud  
- Se også Leif Vonen son presentasjon 22.04.2020 om avklaring av behandlingsambisjon. 

 

8. Eventuelt  
Neste møte blir onsdag 20 januar kl.12.30 
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