
 

Onsdagsmøte koronapandemi  

Samarbeidsmøte mellom Helse Nord-Trøndelag, kommunene, 

Statsforvalteren og Helse Midt-Norge   
 
Onsdagsmøte nr. 42 

Møtedato 
06.10.21 

Møtevarighet  
12.30-13.00 

Møtested  
Teams  

Neste møte  
22.10.21 

Møteleder  
Svenn Morten 
Iversen 

Referent  
Nancy Haugan  

Tilstede: ca.   25 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  

 
Status HNT v/Svenn Morten Iversen: 

o Hvit beredskap 
o 1-2 pasienter innlagt med covid-19 siste dager 
o Noe smitte som berører ansatte, men det har roet seg sist dager 
o Adgangskontroll knytta til pandemien avsluttes fra 1.november 

 
Aktuelt fra kommunene v/Sunniva Rognerud:  

o Kommunene rapporterer til hdir ukentlig, herunder om de har noen innlagte i sykehus. Kan 
HNT bistå kommunene med å få denne oversikten? 
 
Konklusjon: 
Antall innlagte i sykehus med covid-19 fordelt på kommuner legges ut på HNT sin 
samhandlingsside hver mandag morgen. Svenn Morten følger opp saken. 

 

2. Informasjon fra Statsforvalteren v/ Jan Vaage/Trude Søreng 
 

Smittestatus v/Jan Vaage: 
o Skal ikke ha like stort fokus på smittestatus som tidligere, derfor heller ikke egen presentasjon 

om saken i dagens møte 
o Fortsatt en del smitte i Trøndelag, for HNT sin del nedadgående. Mest smitte i Steinkjer, men 

kommunen opplever å ha kontroll på det. 97 smitta i Steinkjer siste to uker. Også Levanger, 
Stjørdal, Lierne og Namsos har hatt smitte. 

o Skal nå ha mest fokus på de som ligger på sykehus, her er det lavt tall i HNT, og god kontroll 
 
Vaksinering v/Trude Søreng: 

o Stort press på kommunene med oppgaver knytta til vaksinering 
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3. Informasjon fra laboratoriet ved v/St.Olavs Hospital og HNT 
 

St. Olavs hospital: v/Svein Arne Nordbø 
o Betydelig færre prøver til analyse nå, god kapasitet 
o 100 % deltavirus som sirkulerer 

Informasjon om antistofftesting er lagt ut på St.Olav sine nettsider:  
Ny antistofftest: SARS-CoV-2 totalantistoff spike protein (vaksinetiter) - St. Olavs hospital 
(stolav.no) 

o Ønskelig med ens praksis i hele Trøndelag om rutiner for tilbakemelding om positive 
prøvesvar, herunder tidsvindu for oppringinger  

o Kommuner som ønsker det kan få automatiserte prøvesvar fra mikrobiologen gjennom 
krypterte lister. Det tar cirka et døgn å få satt opp løsningen. 
Kontaktinfo: 
Hanne Ringkjøb Skjelstad, Hanne.Ringkjob.Skjelstad@stolav.no   tlf. 99779327 

 
Mikrobiologen HNT v/Kjetil Landsem, Kyriakos Zaragkoulias: 
o God kapasitet for testing 
o 96 prøver, hvorav 4 positive siste uke 
o HNT kan også etablere samme løsning som St.Olav når det gjelder elektronisk 

svarrapportering av positive koronatester. 
Kontaktinfo: 
Kjetil Landsem, Kjetil.Landsem@helse-nordtrondelag.no  

 

4. Arbeid med rutiner for 3. vaksinedose v/ Svenn Morten Iversen 
 
Tilbakemelding fra kommunene om at utsendte lister fra HNT over aktuelle personer i 
målgruppe for dose 3 ikke har vært hensiktsmessig og medført merarbeid for kommunene.   
 
Konklusjon: 
HNT sender ut brev til pasienter som er i målgruppe for dose 3 om at de kan kontakte sin 
kommune for vaksinering.  
Kommuner som ikke ønsker at HNT sender ut slike brev gir tilbakemelding om dette på epost 
til HNT v/ Svenn Morten. 

5. Eventuelt 
o Neste møte 20.okt 
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