
 

 

Pressemelding 

Tirsdag 12. januar 2021; 
 

 

Statusen vedrørende koronapasienter i Helse Nord-Trøndelag tirsdag; 

 Sykehuset Levanger har nå tre (3) innlagte pasienter med påvist smitte. To av 

dem mottar behandling isolert på sengepost, og en pasienten har fortsatt behov 

for intensivbehandling. Denne mottar ikke respiratorbehandling. 

o Status siden i går er altså endret. 

o En av de tre vi meldte om i går (som fikk behandling isolert på sengepost), 

ble utskrevet fra sykehuset mandag. 

 

 Sykehuset Namsos har ingen innlagte pasienter med påvist smitte. 

o Status siden i går er altså ikke endret.  

 

Status ansatte pr. 12. januar 2021; 

 Helseforetaket har nå fire (4) ansatt med påvist smitte. 

o Status siden i går er altså endret. 

o En ansatt ved Sykehuset Namsos som arbeider med klinisk arbeid i en av våre 

klinikker har avlagt positiv test etter nærkontakt med person i karantene. 

Smittesporing konkluderer med at vår ansatt er påført smitte utenfor 

sykehuset. 

o Vedkommende var sist på arbeid 2. januar. Ingen pasienter og kolleger har 

hatt nærkontakt, og ingen må derfor i karantene. 

 Helseforetaket har pr. i dag 44 ansatte som er i karantene. 

o Status siden i går er altså endret. 

o De fleste av de 44 som er i karantene knyttes til smitteutviklingen på 

Innherred og i Stjørdal. Smittesporing konkluderer med at mulig smitte er 

påført våre ansatte utenfor sykehusenhetene. Alle som er i karantene testes 

og følges opp. 

o Noen er i karantene på grunn av milde symptomer, er testet og avventer 

prøvesvar. 

o HNTs retningslinjer sier at ansatte som føler seg syke og/eller har symptomer 

skal holde seg hjemme, teste seg og bidra til å overholde et strengt 

smittevernregime. 



 

 

 

HNT legger opp til å sende ut oppdatert status alle dager, normalt før kl. 12 daglig.  

 

Våre pressemeldinger publiseres også på vår hjemmeside:  

 

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