
Nr. Tema – UKRAINAKRISEN og pandemi

1

Status pandemi
- Status HNT, se bilde 2 

- Laboratoriene St. Olav / HNT, se bilde 3

- Rolig og oversiktlig ved laboratoriene på St. Olav og HNT

- Rutiner for transport av lab. prøver opprettholdes fram til neste møte 4. mai

- Statsforvalteren: Avventer mer tydelig avklaring fra FHI hva som skjer etter 1. mai

- Det åpnes nå for at de som er 80 år eller eldre kan ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine. Utover det opprettholdes eksisterende 

anbefaling.  Ref.: Oppfriskningsdose med koronavaksine - FHI

2

Flyktningkrisen i Ukraina
 Info fra HNT, se bilde 4
 Rutiner for samarbeid om bildediagnostikk, IGRA, undersøkelser av små barn og tuberkolose ser ut til å fungere
 Ulike rutiner for henvisning til St. Olav og HNT, forslag om mer like rutiner i Helse Midt-Norge.
 Lite henvisninger av flyktninger til HNT (BUP og voksenpsykiatrisk), men HNT er forberedt på henvendelser.  Viktig å bruke tid i kommunene på 

observasjon og avklaringer før en henviser videre. 

3 Eventuelt Neste møte blir 4. mai

Aktuelle saker / spørsmål til møtene sendes til: 
samhandlingcovid19@hnt.no
Referater finnes på: 
Covid-19 - Helse Nord-Trøndelag (hnt.no)

Møtenr.
58 

Møtedato

20.04.2022

Møtevarighet 

12.30-13.00

Møtested 

Teams 

Neste møte

04.05.2022

Møteleder

Svenn Morten 

Iversen 

Referent 

Olav 

Bremnes

Tilstede: 18 deltakere 

https://www.fhi.no/nyheter/2022/oppfriskningsdose-med-koronavaksine/
mailto:samhandlingcovid19@hnt.no
https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/covid-19#samarbeidsmoter-mellom-hnt-og-kommunene


                      

 

Pandemi

• HNT i hvit beredskap fra 20.04.2022

• Fortsatt pre-triage i ambulansetjeneste og i akuttmottak, primært 
rettet mot pasienter som innlegges. 

• Fortsatt adgangskontroll: Avtale om behandling eller besøk

• Fortsatt oppfordring til ansatte om antigentest ved symptomer på 
luftveisinfeksjon.



                      

 

Lab

• St. Olavs Hospital
oVeldig rolige forhold koronamessig på laben.

o Influensa derimot er på fremmarsj fortsatt, men positivrate økende fra 8%, via 
13,5% og til 17% i ukene 13 til 15.

• HNT
oUendret behov for transport av PCR prøver for kommunene sin del?

oRutiner for prøvetransport videreføres fram til 4. mai



                      

 

Flyktninger fra Ukraina

• Ønske fra føde/barsel om at det tas MRSA test av gravide, og at 
resultat oppgis i henvisning eller ettersendes i dialogmelding, evt. 
medsendes pasient.

• Behov for justering av samarbeid om:
oBildediagnostikk?

o Samarbeid IGRA?

o Samarbeid fysisk undersøkelse av små barn?

o Samarbeid tuberkulosekoordinator?


