
Møtenr.
63

Møtedato

07.12.2022

Møtevarighet

13.00-13.30

Møtested

Teams

Neste møte

11.01.2023

kl 13.00-13.45

Møteleder

Svenn Morten 

Iversen

Referent

Nancy 

Haugan

Tilstede: 40 deltakere

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

Saknr TEMA

1

Status i kommuner og HNT

HNT v/Svenn Morten Iversen, se presentasjon vedlagt i referatet, bilde 3-8.

Kommunene v/ Anita Carlson, Sunniva Rognerud, Liv Brønstad, Nina Kjendstadbakk-Steinkjer m.fl:

Ser økning av antall i befolkningen med øvre luftveisinfeksjon, flere pasienter ved sykehjem med covid, men ikke definert som utbrudd. 

Også ansatte med covid. Legger planer ifht mulig høyt sykefravær.

Det jobbes med presisering av gjeldende retningslinjer for testing: det skal rekvireres av lege på klinisk indikasjon.

Opplever en vaksinetretthet i befolkningen, også blant helsepersonell. Det er få barn som vaksineres.

St.Olav, mikrobiologen v/Inger Johanne Haugen:

Finner både korona, influensa og RSV nå

2

Informasjon fra Statsforvalteren v/Jan Vaage og Marit D Kverkild

Ingen offisiell telling, men signaler fra FHI om en høstbølge med covid nå, og det øker også med influensa. Eksempel fra Rindal 

kommune som har covid-og influensautbrudd samtidig.

Har kontroll på korona, men bekymra for influensasesongen. Erfaringer fra Europa tilsier at vi er på vei inn i en influensaepidemi. 

Influensavaksinering er derfor et viktig forebyggende tiltak.

Influensa – FHI

mailto:samhandlingcovid19@hnt.no
https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/covid-19#samarbeidsmoter-mellom-hnt-og-kommunene
https://www.fhi.no/sv/influensa/sesonginfluensa/


3

Forventet økning av luftveisinfeksjoner – felles strategier

Hvilke tiltak planlegges i helsefellesskapet for å møte en ny periode med økning av luftveisinfeksjoner?

Bekymringsfullt med vaksinetretthet i befolkningen, det gjelder også helsepersonell. Samtidig er vaksinering et 

viktig forebyggende tiltak med tanke på varslet influensaepidemi samtidig med covid. Spesielt viktig å nå 

risikogrupper, barn og helsepersonell.

Vedtak:

Helsefellesskapet i nordre Trøndelag- HNT, kommunene og Statsforvalteren er omforent om en felles henvendelse 

til media om viktigheten av vaksinering.

4

Eventuelt

• Neste møte – 11.januar kl.13.00-13.45

• Sunniva Rognerud: 

Brev til landets kommuner fra hdir: "Kvitteringsløsning for asylsøkere for utført lovpålagt 

tuberkuloseundersøkelse", vedlagt referatet. Uklar informasjon, følges opp av Statsforvalteren
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Registrering av antall innlagte i HNT med covid-19 er avsluttet

Prøvemateriale og serumprøver sendes inn av pasienter som er innlagt med covid-19 som 
primærdiagnose

HNT ser en økning av luftveisinfeksjoner hos pasienter. Det er i hovedsak covid-19, men de 
første tilfeller av influensa er også registrert.

Selv om det er en økning fra tidligere i høst er omfanget av virale luftveisinfeksjoner hos 
voksne pasienter ikke en utfordring for drift pr i dag.

Barneavdelingen har ingen økning av pasienter med luftveisinfeksjoner.

Det er noe sykefravær hos ansatte pga virale luftveisinfeksjoner, men det gir ingen 
utfordringer for drift av sykehuset.

Status HNT 07.12.2022



Pasienter:

• Ingen screening av alle pasienter i akuttmottak, men lav terskel for test ved 
luftveissymptomer

• Pasienter med påvist eller mistenkt covid-19 håndteres fortsatt etter egen prosedyre

Smitteverntiltak



Ansatte:

• Ikke krav til testing for covid-19, men tester tilbys til ansatte

• Samme krav til forsiktighet som ved influensa, RS m.m.

• Tilbake på jobb 24 t etter feberfri

• Munnbind 5 døgn etter symptomdebut

• Ved restsymptomer reduser kontakt med særlig sårbare pasienter

Smitteverntiltak



Målsetning om 80% dekning (Nasjonalt mål 75%)

Varierer mellom 58% - 96% i ulike enheter

HNT totalt 68,9%

Influensavaksine



Gjenbruk av eskaleringsplaner fra siste del av pandemien, men ut fra erfaringer høyere 
terskel før evt kohorter tas i bruk

Risiko for sammenfallende lokal smittetopp med covid-19, RS-virus og influensavirus, 
samtidig som det er klasseromsundervisning for Helseplattformen ved Sykehuset Levanger 
eller oppstart med Helseplattformen

• Redusert tilgang til ansatte, samtidig som økt belegg i sykehusene og stort antall 
utskrivningsklare pasienter fordi kommunenes ressurser er overskredet.

Beredskap og bekymring




