
 

Onsdagsmøte koronapandemi  

Samarbeidsmøte mellom Helse Nord-Trøndelag, kommunene, 

Statsforvalteren og Helse Midt-Norge   
 
Onsdagsmøte nr. 28 

Møtedato 
24.03.21 

Møtevarighet  
12.30-13.00 

Møtested  
Skype  

Neste møte  
07.04.21 

Møteleder  
Olav Bremnes 

Referent  
Nancy Haugan 
 

Tilstede: ca   41 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 

 
Presentasjon 

 
Generell status HNT: 

- Ingen smitte blant ansatte eller pasienter, 18 i corona-relatert karantene 
- Liten stigning i antall prøver tatte 
- Påviste mutasjoner britisk versjon-  8 i HMN. Av disse er 1 i Nærøysund og 2 i Levanger i vårt 

område 
- Fortsatt grønn beredskap i HNT  
- Elektiv virksomhet tas foreløpig ikke ned 

 
Smitteverntiltak HNT: 
Som følge av innstramminger i nasjonale smitteverntiltak gjeldende fra 25.mars er det gjort 
justeringer også i HNT- 

- bruk av munnbind ved kontakt under 2 meter betyr økt munnbindbruk 
- pause for gruppebehandling 
- stenger kantina for pasienter 
- stenger fellesrom for pasienter 
- redusere antall fysiske møter til et absolutt minimum 
- ansattereiser til/fra Oslo/kap 5-kommuner innskjerpes, se vedlagt presentasjon 

 

2. Informasjon fra Statsforvalteren v/Jan Vaage og Marit D Kverkild 
 
Presentasjon 

 
- Trøndelag har totalt 54 smitta fordelt på  11 kommuner, og er et grønt fylke 
- Nedgang fra uke 10 til uke 11 for Trøndelag samlet sett, mens noe annet bilde for nordre 

Trøndelag 
- HNT sitt nedslagsfelt: 3 kommuner med smitte -Levanger, Steinkjer og Nærøysund. Ingen 

bekrefta prøver i uke 10.  
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- Mange nye smittevernstiltak fra regjeringen presentert på pressekonferanse i går, pga 
bekymringsfulle nasjonale tall. Totalt sett er det en betydelig smittetopp for øyeblikket. 
Vel så alarmerende er kurven over innlagte på sykehus, herunder innlagte med covid -19 
på intensiv og i respirator. 
 

Vaksiner: 
- Beregnet ut fra vaksinedoser gitt pr 100 innbyggere ligger Storbritannia langt foran andre 

EU-land, det gjelder også USA. Dette har stor innvirkning på smittestatus i disse to 
landene. Før vaksineringen hadde disse to landene svært høyt smittetrykk og høy 
dødelighet pga covid-19. Mens status pr i dag er at smitte pr innbygger er høyere i Norge 
sammenlignet med USA/Storbritannia. 

- AstraZeneca-vaksinen er satt på pause, det forventes avklaringer fredag 26.mars. Må 
avvente beslutning fra legemiddelverket og FHI. Nasjonal beslutning i Norge. 

- Pfeizer-dosene dobles i april, Johnsen &Johnsen-vaksinen kommer etter påske, slik at i 
april/mai forventes økt tempo i vaksineringen 

 

3. Felles prioritering av pasienter ved økt smittetrykk v/Svenn Morten Iversen og Olav Bremnes 
 
Oppfølging fra onsdagsmøte 17.mars  

- Minner om felles rutine vedtatt i ASU 02.06.21: 
Rutine for samhandling mellom kommunene og HNT om utskriving av covid-19-pasienter 
Saksfremlegg ASU – med flytskjema 

- Status utskrivningsklare pasienter (USK) – se presentasjon 
Spesielt viktig å ha fokus på USK ved økt smittetrykk  

 

4. Tannhelsetjenesten- hvordan få rask informasjon om risikonivå i kommunene? v/ Kari 
Strand, Fylkestannlegen 

 
FHI har i råd til tannhelsetjeneste anbefalt at de ved økt smittetrykk skal tilpasse sine tiltak i 
tannhelsetjeneste til risikonivået i kommunene. Råd til tannhelsetjenesten under covid-19-pandemien 
 
Fylkestannlegen etterspør hvordan de best kan finne sikker informasjon om smittenivå i kommunene.  
 
Aktuell løsning: 

- Oppdateringskart hos Statsforvalteren.  Hver mandag oppdateres kartet hos 
statsforvalteren, etter ukentlig innmelding fra kommunene 

- Følge med på kommunenes hjemmesider 
- Ved heftige utbrudd må den aktuelle kommune kontaktes 
- VG sin oversikt er ganske dynamisk – kan være til hjelp 
- Kontaktinfo til kommuneoverleger kan fås ved henvendelse til Statsforvalteren 

 

5. Transport av prøver i påsken 
 
Se vedlagt presentasjon 

 

6. Eventuelt 
Plan for videre onsdagsmøter: 

 Ikke møte i påskeuka 

 Neste møte 7.april. 
 

7. Kommuneoverlegemøtet 

  

  

https://ekstranett.helse-midt.no/1007/samarbeidsutvalg%20HNT/Sakspapirer/Sak%2014-20%20Vedlegg%20Rutine%20for%20samarbeid%20om%20pasienter%20med%20covid-19.pdf
https://ekstranett.helse-midt.no/1007/samarbeidsutvalg%20HNT/Sakspapirer/Sak%2014-20%20Rutine%20for%20samarbeid%20om%20pasienter%20med%20covid-19.pdf
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/rad-til-tannhelsetjenesten/?term=&h=1

