
 

Onsdagsmøte koronapandemi  

Samarbeidsmøte mellom Helse Nord-Trøndelag, kommunene, 

Statsforvalteren og Helse Midt-Norge   
 
Onsdagsmøte nr. 35 

Møtedato 
30.06.21 

Møtevarighet  
12.30-13.00 

Møtested  
Teams  

Neste møte  
14.07.21 

Møteleder  
Svenn Morten 
Iversen 

Referent  
Nancy Haugan  

Tilstede: ca.   30  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 v/Svenn Morten Iversen: 
- Fortsatt beredskapsnivå grønn, revurdering medio august 
- Ingen pasienter innlagt med covid-19 
- Lettelser i smitteverntiltak, se vedlagt presentasjon 
- Alle ansatte fått tilbud om dose 1, alle som har takket ja til dette har fått dose 1  
- Uke 34 og 36 andre dose for resterende ansatte 

 
Kommunene: 

- Sunniva Rognerud: Ønsker tydeliggjøring over for ansatte i HNT om at dersom de har 
fått vaksinedose 1 i HNT skal de også ha dose 2 i HNT. Starter vaksinasjon ett sted skal 
det avsluttes samme sted. Unngå «sniking i køen». 

- Marit D Kverkild: vaksinasjonsintervall er endret, under 65 år uten risiko- da er det 12 
ukers intervall som gjelder. Viktig at HNT er veldig tydelig på dette overfor sine 
ansatte 

-   

2. Informasjon fra Statsforvalteren v/Marit Dypdal Kverkild 
Se presentasjon 
 
Status for smitte – se presentasjon 

o Det er fortsatt smitte, selv om det er relativt rolig i Trøndelag. Enda ikke ferdig med 
utbruddet som startet i Midtre Gauldal, med sidegreininger i flere kommuner.   

o Påregner regelendringer fortløpende- også gjennom sommeren 
o Husk TISK, og beredskapen rundt dette. 

Vaksinasjonsstatus: 
o Vaksinering hver uke gjennom sommeren 2021. Vet ikke hvor mye kommunene får, 

vaksinekalenderen vil også endres- det som står fast er at det skal gå 12 uker mellom 
dose 1 og 2. Stort fokus på at hele befolkningen blir vaksinert med dose 1.  

o Statsforvalteren har ukentlige møter med FHI gjennom hele sommeren 
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3. Informasjon fra laboratoriet ved v/St.Olavs Hospital og HNT 
 

Mikrobiologen HNT: 
o Greit med reagens, lite smitte, bra kapasitet 

 
St. Olavs hospital: 

o Nok reagenser, godt bemannet, kan ta imot flere prøver, god kapasitet 

4. Eventuelt 
Neste møte 
o Møtepunkt settes opp hver 14.dag gjennom sommeren, for å ha et kontaktpunkt hvis man 

har behov. Neste møte 14.juli 
 
o Kontaktinformasjon laboratorier: 

- St. Olav 92618739. I uke 27-28-29 er koronatelefonen på 72573190 ønskelig 
varslingsvei. 

- Mikrobiologi Levanger: 74 09 83 28 
 

 


