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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  

 
Presentasjon 

 
Status HNT v/Svenn Morten Iversen: 

Pasienter, ansatte, beredskapsnivå, vaksinasjon 
o Hvit beredskap 
o 1-2 pasienter innlagt med covid-19 siste dager 
o Fullvaksinering av 2900 ansatte. Vaksinasjon av ansatte i HNT avsluttes nå 

Rutiner for pre-triage og adgangskontroll på sykehusene  
o Adgangskontroll ut oktober, vurderes fortløpende 
o Se ellers presentasjonen 

Arbeid med rutiner for prioritering av 3. vaksine 
o HNT jobber med liste med oversikt over pasienter fra prioriteringsgruppe 2 for 

utsendelse til kommunene, foreløpig uavklart hvor mange det er snakk om. 
o Innspill fra kommunene i dagens møte: 

o Prioriter å si fra direkte til personer som absolutt IKKE skal ha vaksine  
o Viktig at HNT gjør vurdering av pasienter som må ha vaksinen raskt, og 

vaksinerer disse selv, og sikrer at de ikke står på lista som sendes kommunene  
o Prioriter å få på plass telefonnummer i oversikten, liste ok  
o Greit med liste, gir god oversikt, også over hvor mye vaksine som skal 

bestilles  
o Ønsker ikke at HNT sender liste, merarbeid for kommunen  

Videre oppfølging: 
Svenn Morten tar med innspillene fra dagens møte, og avklarer hvordan rutinen blir. 
 

2. Informasjon fra Statsforvalteren v/ Jan Vaage/Trude Søreng/Marit Dypdal Kverkild 
 
Presentasjon 
 

Smittestatus v/Jan Vaage: 
o Fortsatt en del smittende i Trøndelag, 23 kommuner påvist smitte siste uker, men 

nedgang de siste tre uker 
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o Betydelig stigning på vaksinekurven, nærmer oss 70 % av hele befolkningen som 
fullvaksinerte.  

 
Vaksinering v/Marit K Dypdal: 

o Kommunene driver med opphenting, og tilbyr vaksine til de over 18 som ikke har latt 
seg vaksinere til nå. Fortsatt noen tusen i Trøndelag som ikke er vaksinert 

o I gang med vaksinering av 16-17 åringer, de lar seg vaksinere- vaksinedekning over 
90% på første dose, kreditt til dem!  

 

3. Informasjon fra laboratoriet ved v/St.Olavs Hospital og HNT 
 

St. Olavs hospital: v/Svein Arne Nordbø 
o Vanlig influensa florerer for tiden, vaksinasjon mot influensa vil være viktig framover 
o Relativ stabilt med corona-prøver, 5-6000 prøver pr dag, bare deltavirus på de som 

sekvenseres. 
o Luftveisdiagnostikken framover vil bli en utfordring, ruster opp på bemanningssiden 

 
Mikrobiologen HNT v/Kjetil Landsem, Kyriakos Zaragkoulias: 

- Siste uke analysert 200-300 Sars-Co-V2 prøver pr døgn, hvorav 8-10 er positiv. 
Positivitetsraten ligger i gjennomsnitt på 3,5 % for HNT den siste uken 

 
Spørsmål i møtet om tilbakemelding på prøvesvar: 
Skal vi rigge oss mer for dagarbeid framover, når det gjelder tilbakemelding på prøvesvar -  i takt med 
endra smittevernsregler? 

o HNT kan innrette seg etter ønsker fra kommuneoverlegene, men det henstilles til felles 
praksis mellom HNT og St.Olav på dette området 

o Elektronisk løsning for tilbakemelding på prøvesvar er i gang for de største kommunene rundt 
St.Olav, det er også mulig for kommuner i nordre Trøndelag, ta i så fall kontakt direkte. 
 
Ved ønske om etablering av elektronisk svarrapportering av positive koronatester - kontakt: 

 St.Olav v/seksjonsleder Hanne Ringkjøb Skjelstad 
(Hanne.Ringkjøb.Skjelstad@stolav.no)  tlf. 99779327. 
 

4. Eventuelt 
o Neste møte 6.oktober 

Oppfølging: 
Elektronisk løsning for tilbakemelding på prøvesvar 

 


