
Agenda onsdagsmøte nr. 28 – 24.03.2021 

Innspill til tema / saker sendes samhandlingcovid19@hnt.no

12.20-12.30 Oppkobling

12.30
Status og prognose COVID-19 i HNT og kommunene 

- Generell oppdatering

12.35

Informasjon fra Statsforvalteren v/ Jan Vaage, Statsforvalteren

- Smittesituasjon COVID-19 i Trøndelag 

- Vaksinasjon

12.40

Felles prioritering av pasienter ved økt smittetrykk v/ Olav Bremnes  og Paul Georg Skogen

- Hvem legges inn?

- Rutine for  samhandling mellom kommuner og HNT om  utskriving av covid-19 pasienter – vedtak i ASU 02.juni 2020

- Status utskrivingsklare pasienter

12.50
Varsling av tannhelsetjenesten ved riskionivå 3, 4 og 5  v/Kari Strand,  Fylkestannlegen

Råd til tannhelsetjenesten under covid-19-pandemien

12.55 Transport av prøver i påsken v/Svenn Morten

13.00 Eventuelt

13.00 Kommuneoverlegemøte

Neste møte 7. april 2021

HR-avd 4214120

mailto:samhandlingcovid19@hnt.no
https://ekstranett.helse-midt.no/1007/samarbeidsutvalg%20HNT/Sakspapirer/Sak%2014-20%20Vedlegg%20Rutine%20for%20samarbeid%20om%20pasienter%20med%20covid-19.pdf
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/rad-til-tannhelsetjenesten/?term=&h=1


Samarbeidsmøte
Kommuner, Statsforvalteren og HNT

24.03.2021



Status HNT

• Grønn beredskap

• Ingen smitte blant pasienter eller ansatte

• Fravær: 18 ansatte pga karantene og symptomer

• Vaksinasjon i HNT med Comirnaty fra Pfizer Biontec i uke 12 og uke 14, til 
sammen 573 får dose 1 

• 440 fullvaksinerte, og 1080 1. dose AstraZeneca er allerede satt



Antall prøver og antall positive uke 11



Britiske mutasjoner siste uke

• Nærøysund 1

• Levanger 2

• Trondheim 1

• Oppdal 3

• Røros 1

• HMN totalt 8



Ny nasjonale tiltak – endringer i HNT fra 25. mars

• Hjemmekontor går fra kan velge til skal gjennomføres, for ansatte 
med arbeidsoppgaver som kan gjennomføres hjemmefra.

• Munnbind skal brukes i alle situasjoner med avstand mindre enn 2 
meter, I praksis påbud om munnbind for alle ansatte og polikliniske 
pasienter.
• Munnbind utleveres i adgangskontroll. Brukes til instruks om å ta av, eller til 

utgang

• Ansatte kan ta av munnbind når de er i «kontrollerte» omgivelser og kan 
overholde 2 m.

• Besøkende må bruke munnbind. Minst 2 m avstand til andre pas. Begrense 
besøk ytterligere



Videre tiltak i HNT

• Gruppebehandling tas ned, 

• Alle kurs og øvelser avlyses eller utsetttes, ut uke 14 i første omgang.

• Møter skal være digitale. 

• Dagligstuer stenges for pasienter 

• Kantine stenges for pasienter, åpen for ansatte.

• Reduksjon av elektiv drift avventes

• Krav til ansatte og studenter om negativ test før start i arbeid etter 
reise til Oslo eller Kap 5 A-C kommuner i covid-19 forskriften. Ny test 
på dag 7



Prøvetaking og transport

• Prøvetaking av ansatte innføres på helg og helligdager i uke 13 og 14

• Analyser kjøres på Panther ved Sykehuset Levanger alle helligdager i 
påsken

• Transport 2 ganger daglig på helg og helligdager

• Fra Namsos: 10:00 og 16:30  

• Fra Levanger: 12:00 og 19:00

• NB! Ikke helt avklart klokkeslett. Oppdatert oversikt sendes. 



Utskrivningsklare pasienter 
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