
 

 

PRESSEMELDING 
Torsdag 8. april 2021; 

 

 

HNT innfører strakstiltak pga smitteutbruddet i Steinkjer; 

Sykehusene avlyser Steinkjer-innbyggeres 

pasienttimer fredag, mandag og tirsdag 
 

Helse Nord-Trøndelag sin pandemistab har torsdag kveld drøftet situasjonen som har oppstått 

etter at Steinkjer kommune har avdekket et større smitteutbrudd. Som et strakstiltak avlyses alle 

planlagte pasienttimer fredag, mandag og tirsdag for pasienter som er bosatt i Steinkjer kommune. 

Dette gjelder timeinnkallinger 9., 12. og 13. april ved sykehusene i Levanger og Namsos, samt 

klinikktilbudet ved Høvdinggården i Steinkjer. 

 

 Helse Nord-Trøndelag har i ettermiddag deltatt i møter i regi av Steinkjer kommune, 

sammen med Statsforvalteren og flere Innherredskommuner. Kommunen og 

sykehusene samarbeider godt, og Helse Nord-Trøndelag understreker at 

sykehusorganisasjon har stor tillit til Steinkjer kommune og deres smittevernarbeid. 

 

 Som et tiltak for å underbygge Steinkjer kommune sine nødvendig tiltak og 

restriksjoner velger sykehusene å avlyse planlagte pasienttimer ved Sykehuset 

Levanger, Sykehuset Namsos og klinikktilbudet ved Høvdinggården i Steinkjer fredag 

9., mandag 12. og tirsdag 13. april 2021. Situasjonen vil bli vurdert på nytt over 

helgen. 

 

 Ansatte i våre klinikker vil fra i morgen tidlig ta kontakt med pasienter som berøres av 

strakstiltaket. Innbyggere fra Steinkjer som har avtaler på våre sykehus de 

kommende dagene bes ta kontakt med aktuell avdeling dersom de har spørsmål de 

trenger svar på. 

 

 Strakstiltaket gjøres for å bidra til at smitten ikke spres videre utenfor Steinkjer 

kommune. Helse Nord-Trøndelag støtter anbefalingene om å unngå reiser til 

Steinkjer, og går i kveld ut med direkte anmodning til våre ansatte om å følge 



situasjonen svært nøye, og følger retningslinjer og tiltak Steinkjer og eventuelt andre 

kommuner i helseregion innfører. 

 

 I likhet med ledelsen i Steinkjer kommune ber Helse Nord-Trøndelag innstendig om 

at innbyggere i vår region og ansatte støtter opp om smittevernarbeidet og følger 

påleggene som blir gitt. 

 

 Helse Nord-Trøndelag understreker at beredskap og øyeblikkelig hjelp-funksjoner 

vil bli ivaretatt på normal måte ved begge våre sykehus. Sykehusene er forberedt 

på å håndtere pasienter som kan være smittet og som har fått påvist smitte. De 

som trenger sykehusbehandling vil få det også i denne situasjonen. 

 

 Innbyggerne i Steinkjer som blir syke, blir utsatt for ulykker og har behov for hjelp - 

må ikke nøle med å ta kontakt med legevaktene, AMK Nord-Trøndelag og 

sykehusene. Trenger innbyggerne hjelp, vil de få hjelp. 

  

 Helse Nord-Trøndelag ber om at alle som har ærende på våre sykehus, følger våre 

smittevernregler og har lav terskel for å varsle våre vakter i hovedinngangene dersom 

de har milde symptomer, har oppholdt seg i Steinkjer de siste dagene eller andre 

områder som har smitteutbrudd. Det er særs viktig at alle bidrar til å dempe 

smittetrykket. 

 

Våre pressemeldinger publiseres også på vår hjemmeside:  

https://hnt.no/om-oss/koronasmitte#informasjon-til-media 

 

Kontaktpersoner: 

Fagsjef Paul Georg Skogen tlf. 411 02 510 

Kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen 915 44 944 

 

Levanger/Namsos 08 04 2021 

Svein H. Karlsen 

Kommunikasjonssjef 
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