
Pandemien i kommunen -

med oppdrag om å redde 

spesialisthelsetjenesten fra 

overbelastning

Inger Hilde Trandem, kommuneoverlege



Hva er en
kommune?

Pandemien griper 
inn i “alt” 
Hvordan planlegge
for dette? 



Pandemien i 
Tromsø

• Tromsø har ca 77 000 
innbyggere

• 12.000 studenter på
Universitetet

• UNN
• IHR havn og flyplass
• 3359 smittet totalt i følge

VG (12.11.21)

• Søringkarantene
• Hurtigruta
• Men også trålere med 

positivt manskap som må
testes, settes i karantene 
og isoleres

• Akkurat nå
“testkommune” for “åpent
samfunn med økt
beredskap”



Pandemien i 
kommunen

Ikke mangel på registerdata…

Mangel på kunnskap om hva 
vi skulle planlegge for

Hvordan tolke data inn i en 
kommunal kontekst?



Veldig
mange 

spørsmål



Hva skal vi egentlig 
planlegge for?
• Kunne Norge egentlig bli Italia?

• Og kan egentlig Tromsø bli Italia?

• Planlegge for «worst-case» 
scenario – men det har vi egentlig 
ikke kapasitet for….

• Hvilke data trenger vi egentlig for 
å kunne forutsi situasjonen 
framover i Tromsø kommune?

• Og hvilke smitteverntiltak vil 
egentlig fungere best her hos oss?
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Vi skulle lage operativ 
pandemiplan….

• Vi skulle planlegge for R-tall på 1,2 – hva betyr 
det egentlig i Tromsø kommune?
• Hvor mange smittet? 
• Hvor mange syke?
• Hvor mange har behov for legetilsyn?

• Hvor mange i helsetjenesten blir syke/må i 
karantene?

• Helsepersonell – en begrenset ressurs –
hvordan planlegge for dette?

• Hvor mye smittevernutstyr må vi ha på lager?

• Hvor mange trenger innleggelser? Og skal de 
legges inn? Og hvor skal de legges inn

• Vil egentlig antall positive siste uke/mnd. være 
tall vi kan bruke for å angi prognoser framover?



Helt sikkert behov for mer data – også 
registerdata…..

• MSIS – på papir

• SYSVAK – ikke digital tilgang fra mange systemer

• Beredskapsregister

• Innreiseregister

• Smittesporingsdata på excel -ark – DISH2Fiks siden juni 2020

• Analysesenter (UNN, TK og UiT)

• Kommunen også leverandør av data – krevende å opprettholde kvalitet 
på data som skal leveres når en samtidig skal drive TISK arbeid



Kunnskap i 
kommunen

“Intelligens består
ikke bare av kunnskap
men også evnen til å 
gjøre kunnskapen til
praksis”
Aristoteles



Hva har vi lært?

• Har vi egentlig fått svar på de 
tingene vi lurte på?
• Vi har fått mye hjelp og en del svar 

etter hvert…

• Vi har brukt mye tid på å prøve å 
finne ut hva vi skal planlegge for

• Mye har blitt til underveis

• Vil dette kunne brukes i neste 
pandemi?


