
 

Pressemelding 

 

Trekker ned elektiv aktivitet 
 

Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos er satt i beredskap på grunn av pandemisituasjonen. 

Helseforetaket trekker nå ned elektiv aktivitet. Dette gjøres for å sikre kapasitet i forhold til 

forventet utvikling med en større antall pasienter med behov for behandling. 

- Krisestab og kriseledelse er etablert for å rigge organisasjonen for å kunne håndtere en 

alvorlig og krevende situasjon på best mulig måte. Det innebærer at vi forbereder oss på at 

begge sykehus vil motta et større antall pasienter med påvist smitte. For å kunne trygge 

kapasiteten trekker vi ned planlagt aktivitet. Dette gjør vi for å frigjøre kapasitet, og samtidig 

ta høyde for at også ansatte kan bli syke, sier kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen. 

 

Det innebærer at poliklinisk aktivitet og dagkirurgi blir redusert. Det som kan utsettes av planlagt 

aktivitet vil bli skalert ned.  

 

- Allerede før vi besluttet å redusere planlagt aktivitet har flere klinikker den siste uka vært i 

dialog med pasienter som på eget initiativ har bedt om å få utsatt behandling de er henvist 

til. Vi opplever at innbyggerne har forståelse for at sykehusene må legge om fra normal 

aktivitet til en situasjon der vi må gjøre det vi kan for å stå best mulig rustet for å håndtere 

korona-situasjonen, sier Karlsen. 

 

Sykehuset Levanger 

Pasienten som ble innlagt på Sykehuset Levanger onsdag med påvist koronasmitte er nå utskrevet. 

- Vedkommende fikk behandling og oppfølging for luftveisproblemer. I løpet av torsdag var 

helsetilstanden i god bedring, og vedkommende er nå utskrevet. Klinikkledelsen ved 

sykehuset har i kveld vært i kontakt med vedkommende, og det rapporteres om fortsatt 

bedring i sykdomsbildet, sier kommunikasjonssjefen.  

Pr. torsdag kveld har ingen av våre sykehus inneliggende pasienter med påvist smitte. 

- I tråd med nye retningslinjer har vi ved begge sykehus utført testing av en liten gruppe 

inneliggende pasienter. Dette gjelder alle pasienter med luftveissymptomer selv om det ikke 

er mistanke om koronasmitte.  Vi forventer at prøvesvarene kommer i løpet av fredag, sier 

Karlsen. 

 

Avlyser screeningprogram 

Helse Nord-Trøndelag og sykehusene deltar i Kreftforeningens nasjonale mammografiprogram. På 

grunn av den oppståtte situasjonen har Klinikk for bildediagnostikk valgt å stanse tilbudet midlertidig. 



- Bildediagnostikk spiller en viktig rolle i forbindelse med øyeblikkelig hjelp og forventet 

behandling av pasienter med korona-smitte. For å sikre at klinikken har tilstrekkelig kapasitet 

er det besluttet å ta en pause fra mammografiscreeningen. Også i denne delen av 

sykehusene er det behov for å sikre kapasitet og bemanning. 

 

Aktivt smittevern 

Det er i tillegg besluttet en rekke tiltak for å forebygge smittesituasjonen. Fra og med fredag innføres 

det blant annet bemannet vakthold ved hovedinngangene og stenging av kantinetilbudet for 

publikum ved begge sykehus. 

- Vi har valg å informere pasientene via innkallingsbrev, og med sms-påminnelse, om at vi ikke 

ønsker at personer som har vært ute og reist kommer til sykehusene uten at vi er informert 

på forhånd om at de kan være smittet. Fra fredag vil publikum bli møtt av vektere ved 

hovedinngangen. Hensikten er å forsikre oss om at publikum er kjent med restriksjonene, og 

at nødvendige smitteverntiltak blir gjennomført. 

 

- I tillegg har vi besluttet å stenge kantinetilbudet for publikum. Bare ansatte har fra fredag 

adgang til kantinene. Der kan våre sykehusansatte kjøpe kald mat, men ikke benytte 

kantinene som spiserom. Vi gjør dette for å unngå at kantinene blir risikoområder for smitte. 

 

Andre restriksjoner  

 Føde/barsel - kun far eller medmor til nyfødte har anledning til å komme på besøk til innlagt 

mor og barn. Dette gjelder begge sykehus. Helseforetaket avviser at det er innført 

restriksjoner for far/medmor når det gjelder det å være med under fødsel. Dette 

kommenteres fordi det på sosiale medier torsdag ble spredt rykter om at en slik begrensning 

var innført. 

 Øvrige avdelinger - det er innført restriksjoner når det gjelder besøk inneliggende pasienter. 

Sykehusene ber om at kun nærmeste pårørende kommer til sykehuset på besøk. 

 Svært syke pasienter - HNT ber om at pårørende/familier til svært syke pasienter avtaler 

direkte med den aktuelle avdeling, og i fellesskap finner gode løsninger for opphold og 

nærvær på sykehuset.  

 Blomster til pasientene - på grunn av smitterestriksjoner, vil ingen av sykehusene sørge for 

at tilsendte blomster blir fraktet til avdelinger og pasienter. HNT anmoder om at innbyggerne 

bidrar til et best mulig smittevern. 

 

Stengte barnehager og skoler 

Helse Nord-Trøndelag fester lit til at drivere av barnehager og rektorene på skolene følger det 

nasjonale pålegget om at sykehusansatte småbarnsforeldre får tilrettelagte lokale tilbud. 

- Sykehusene våre har over 3.000 ansatte og i den situasjonen vi nå står i trenger vi alle på 

jobb for å kunne håndtere en forventet krevende situasjon. Det er derfor helt nødvendig at 

barnehager og skoler i kommunene følger pålegget fra Helsedirektoratet om å finne 

alternative løsninger for barn med helseansatte foreldre. Vi er trygge på at kommunene er 

seg sitt ansvar bevisst, sier Svein H. Karlsen.  

 



Parallelt med at Helsedirektoratet påla stenging av barnehager og skoler, ble retningslinjene for 

helsepersonell skjerpet når det gjelder gjennomført reise utenfor Norden. 

 

- Beslutningen som har tilbakevirkende kraft fører til at vi har et tosifret antall nøkkelpersoner 

som nå må ut i hjemme-karantene. Dette gjelder både leger og sykepleiere ved begge 

sykehus. For enkelte av klinikkene medfører det utfordringer med tanke på bemanningen. 

Det arbeides nå med å flytte ansatte mellom avdelingene slik at vi ivaretar nødvendig 

beredskap, kapasitet og kompetanse i begge sykehus, slutter kommunikasjonssjefen i Helse 

Nord-Trøndelag. 
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