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Status covid-19 HNT 30.06.2021

• Beredskapsnivå: Grønn beredskap gjennom 
sommerferieavviklingen

• Innlagte pasienter med covid-19: 0 

• Drift tilnærmet som normalt, noe begrensinger pga areal/avstand 
mellom paseinter i ventesoner.

• Vaksinasjon: 
– Alle ansatte er tilbudt vaksine

– Alle som har takket ja har fått første dose

– Siste pulje får dose 2 i uke 34 og 36. 

– Dose 2 i kommune eller hos HNT har vi mindre styring på



Endringer av covid-19 tiltak i HNT

• Adgangskontroll videreføres og det er fortsatt begrensninger, men nye 
retningslinjer vil være mer tilpasset nivå på de øvrige tiltak i helsetjenesten, 
nasjonale tiltak, vaksinasjonsgrad i HNT og befolkningen, samt lokal 
smittesituasjon

• Ekstern informasjon via pressemelding og pasientinformasjon på hnt.no
• Viktigste endringer:

– Ledsager ikke må være tvingende nødvendig for å gjennomføre planlagt behandling, 
men pasienter oppfordres fortsatt til å møte til behandling alene hvis mulig

– Pasienter kan få besøk selv om de ikke har alvorlig livstruende sykdom, men alle besøk 
skal fortsatt avtales med avdelingen på forhånd. 

– For svangerskapskontroller/føde/barsel gjelder egne retningslinjer, men også her legges 
det opp til økt mulighet for deltakelse og tilstedeværelse av partner/ledsager. 





Informasjon fra Statsforvalteren i Trøndelag



Helsedirektoratet sine 3 scenarier   

Scenarie 1: ubetydelig smitte, god 
vaksinering

Scenarie 2 : noe smitte, ikke fullgod 
vaksinering

Scenarie 3 : utfordrende mutantsmitte, 
ikke fullgod vaksinering

Sommeren 2021

• Beredskapen i kommunene i Trøndelag: 
Kommunene må planlegge for ulike  
scenariebilder/ situasjoner. Kommunene må raskt 
kunne oppskalere beredskapen. 

• FHI : det skal vaksineres hver uke ! 

• Helsedirektoratet : TISK  hver dag i hele sommer

• Må påregne regelendringer. Dette erstattes av 
målretta testkrav.

• Innreisekontroll i hele sommer  



Helsedirektoratet sine  3 scenarier  

Scenarie 1: ubetydelig smitte, god 
vaksinering

Scenarie 2 : noe smitte, ikke fullgod 
vaksinering

Scenarie 3 : utfordrende mutantsmitte, 
ikke fullgod vaksinering

Sommeren 2021- pandemitretthet      

• Befolkningen er lei av restriksjoner 

• De lokale politikerne kan bli lei av restriksjoner  

• Risiko for at lokale utbrudd ikke blir godt nok 
håndtert. 

• Beste tiltak :Tilbud om TISK hver dag i alle 
kommuner. 



900.000 doser med Pfizervaksine 
uteblir

Kan få flere doser Moderna vaksine

12 ukers intervall mellom dose 1 og  
dose 2

Alle over 18 år 1. dose innen 01.09?

Alle over 18 år 2. dose innen 01.11?  

Sommeren 2021- vaksinering

Kjempejobb for kommunene – hver uke

Vil folk møte til time ?

Kommunikasjon:    Gode råd!

1. Still opp på timen du får tildelt 

2. Passer ikke tidspunktet? Gi tidlig beskjed om at 
det ikke passer, da kan andre få plassen din. 

3. Skal du ut på reise? Last ned smittestopp-appen. 
Da hjelper du smittesporerne. 

4. Nyt sommeren!

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.helsenorge.no%2Fsmittestopp%2F&data=04%7C01%7Cfmtlmdk%40statsforvalteren.no%7C7c839a2cff834316ff9c08d9316ef771%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637595174925601224%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2B9reFmVTR18SWD%2BiwV0D8onCZIBXNZMC46UP6B8HTBM%3D&reserved=0

