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Agenda onsdagsmøte nr. 41 – 22.09.2021

Innspill til tema / saker sendes samhandlingcovid19@hnt.no

12.20-12.30 Oppkobling

12.30

Status og prognose COVID-19 i HNT og kommunene 
- Pasienter, ansatte, beredskapsnivå, vaksinasjon

- Rutiner for pre-triage og adgangskontroll på sykehusene

- Arbeid med rutiner for prioritering av 3. vaksine

12.40
Informasjon fra Statsforvalteren v/ Jan Vaage / Marit Kverkild / Trude Søreng 
- Smittesituasjon COVID-19 i Trøndelag 

- Vaksinasjon

12.50 Informasjon fra laboratoriene ved Helse Nord-Trøndelag og St. Olav Hospital

13.00 Eventuelt

Neste møte 06.10.2021

mailto:samhandlingcovid19@hnt.no


Koronastatus - vaksinering

• Totalt antall doser satt tilsvarer fullvaksinering av 2900 ansatte.

• Et betydelig antall ansatte har fått sine vaksiner i 
hjemkommunen før de fikk tilbud i HNT.

• Vaksinasjon i HNT avsluttes nå. 

• Ansatte som av ulike årsaker ikke er vaksinert oppfordres til å 
ta kontakt med hjemkommunens vaksinasjonskontor



Fra GRØNN til HVIT beredskap

• HNT går nå over i HVIT beredskap, dvs ordinær grunnberedskap , 
men flere tiltak videreføres.

• Beredskapsnivå vurderes fortsatt ukentlig.
• Pre-triage av øyeblikkelig hjelp pasienter og i adgangskontroll er 

viktig for å unngå at pasienter med symptomer tas imot uten 
nødvendige smitteverntiltak.

• Besøk til pasienter må fortsatt avtales med avdelingen på forhånd, 
og besøkende registreres.

• Viktigste tiltak er fortsatt: Hold avstand, utfør hyppig håndhygiene, 
og ikke minst: Holde seg hjemme og ta test ved symptomer. 



Fravær pr uke relatert til pandemi



Adgangskontroll

• Videreføres ut oktober

• Vurderes redusert til i poliklinikkenes åpningstid, men dato for 
endring er ikke bestemt. Positive erfaringer fra 
adgangskontroll. Utredes om ordningen skal videreføres i form 
av pasientvert utenfor skranke for veiledning og hjelp til 
pasienter. 



Forenkling av pre-triage og adgangskontroll





Vaksinasjon dose 3

• Gruppe 1: 
– Pågående manuelt arbeid i klinikkene

• Gruppe 2: 
– Kreftpasienter

• Pågående manuelt arbeid i klinikkene, brevmal fra FHI

– Immundempende behandling uten resept (i.v. på sykehuset)
• Pågående manuelt arbeid i klinikkene,  brevmal fra FHI

– Immundempende behandling på resept
• Regionalt arbeid med rapport pr helseforetak som kan filtreres på medikamentnavn, 

foreskrevet i 202o og/eller 2021.Prednisolondose lik eller større 20 mg, men ikke 
kortere intervall enn fra 01.01.2021 til 20.09.2021. Inneholder pasientens navn og 
adresse, men p.t. ikke TLF nr



• Gruppe 2 med immunmodulerende medikament på resept
– Avklart mtp GDPR, navnelister med adresse til de som fyller kriterier for dose 3 

kan sendes til kommunene. 

– Sendes til kommuneoverleger direkte?

– Sendes med de opplysninger som foreligger, eller vente på evt telefonnummer 
med i utskriften

• Gruppe 1 og gruppe 2 med immunmodulerende medikament uten resept
– Vil dessverre ta noe tid før alle behandlere har fått gjennomgått sine pasienter og 

sendt ut informasjon. 

– Arbeid med uttrekk av informasjon i rapport ut fra diagnosekoder m.m. gir ikke 
presis nok info. 



O

Covid-19 oppdatering
uke 36 og 37
HNT-området



Uke 36 og 37
i Trøndelag

I alt 1011 smittede registrert i Trøndelag

23 kommuner har hatt påvist smitte

I uke 36 var det 608 positive prøver i 23 
kommuner

I uke 37 var det 403 positive prøver i 19 
kommuner

Siste to uker er det tatt 30292 tester. 
3,3 % positive 

Samlet for Trøndelag er det 215 smittede per 
100.000 per 2 uker



Uke 36 og 37
HNT-
området

I alt 354 smittede registrert i HNT-området

10 kommuner har hatt påvist smitte

I uke 36 var det 179 positive prøver i 10 
kommuner

I uke 37 var det 175 positive prøver i 9 
kommuner

Siste to uker er det tatt 9807 tester. 
3,6 % positive 

Samlet for HNT-området er det 263 smittede 
per 100.000 per 2 uker
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