
 

 

Pressemelding 

Torsdag 14. januar 2021; 
 

 

Statusen vedrørende koronapasienter i Helse Nord-Trøndelag torsdag; 

 Sykehuset Levanger har nå fire (4) innlagte pasienter med påvist smitte. Alle fire 

mottar behandling isolert på sengepost. Ingen av pasientene har behov for 

intensivbehandling.  

o Status siden i går er altså endret. 

o Pasienten som over tid har mottatt intensiv behandling er i bedring, og er 

nå overført til sengepost - der vedkommende er isolert. 

o To av de vi rapporterte om i går ble uskrevet samme dag, men sykehuset 

fikk to ny med påvist smitte innlagt i går. 

o Totalt altså fire innlagte med påvist smitte. 

 

 Sykehuset Namsos har ingen innlagte pasienter med påvist smitte. 

o Status siden i går er altså ikke endret.  

 

Status ansatte pr. 14. januar 2021; 

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

o Status siden i går er altså endret. 

o En ansatt i ambulansetjenesten (Stjørdal) fikk i går påvist smitte. Alle som er 

tilknyttet stasjonen har hatt større eller mindre grad av nærkontakt med den 

som fikk påvist smitte. Derfor er til sammen 18 HNT-ansatte fra 

ambulansetjenesten i Stjørdal satt i karantene. Disse testes og følges opp og 

må være ut karantenetiden selv om de avlegger negativ test. 

o Det innebærer at alle ved stasjonen, men unntak av to (2) 

ambulansearbeidere ikke er i karantene. 

o Ambulansetjenesten i Stjørdal bemannes med personell fra andre stasjoner. 

Beredskap ivaretas, og situasjonen følges tett kontinuerlig av Klinikk for 

prehospitale tjenester. 

o På grunn av påvist smitte hos en ambulansearbeider er syv (7) pasienter 

varslet om at de må i karantene. En av disse er utskrevet fra sykehus (og 

følges opp av sin hjemkommune), tre inneliggende pasienter ved Sykehuset 



Levanger er isolert og i karantene, to pasienter ved St. Olavs hospital det 

samme og en pasient ved et distriktsmedisinsk senter er satt i karantene. 

o Alle pasientene følger opp og ivaretas på en forsvarlig måte. 

o  

 Helseforetaket har pr. i dag 52 ansatte som er i karantene. 

o Status siden i går er altså endret. 

o Endringen er i hovedsak knyttet til at det er påvist smitte hos en ansatt ved 

ambulansestasjonen i Stjørdal onsdag. 

 

Oppsummert: 

Helse Nord-Trøndelag er betydelig berørt av pandemien, men forsvarlig drift og normal 

beredskap ivaretas på en forsvarlig og god måte. Alle klinikker rapporterer om at de har god 

oversikt over situasjonen, og at klinikkene driftes tilnærmet normalt. 

Når det gjelder ambulansetjenesten er stasjonen i Stjørdal vasket ned, desinfisert og 

mannskaper fra andre stasjoner og vikarer er satt inn i vaktberedskap. Akuttberedskapen og 

ambulansetjenesten er ivaretatt som den skal. 

Alle vakter i Stjørdal og andre stasjoner i vår region er bemannet, og innbyggerne kan føle 

seg trygg på at de vil få nødvendig hjelp dersom det oppstår behov 24/7 alle dager. 

 

Dersom media har behov for å komme i kontakt med Klinikk for prehospitale tjenester (de 

har ansvar for ambulansetjenesten) - kan avdelingsleder Ambulanse, Sturla Hammer 

kontakter. Han har mobilnummer 412 37 221. 

 

 

 

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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