
 

Pressemelding 

 

En koronasmittet innlagt på Levanger 
 

Status lørdag 14.3.; Sykehuset Levanger har en innlagt pasient med påvist koronasmitte. En person 

som var henvist til innleggelse er undersøkt og sendt hjem. Sykehuset Namsos har ingen innlagte 

med påvist smitte. 

- Fredag ettermiddag ble en person lagt inn på Sykehuset Levanger med påvist smitte. 

Vedkommende er isolert på sengepost. Det har ikke vært nødvendig med intensiv 

behandling. I løpet av det siste døgnet ble i tillegg en innbygger henvist til innleggelse. Etter 

undersøkelser av lege er vedkommende sendt hjem og hadde ikke behov for 

sykehusinnleggelse, opplyser kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen. 

 

Ved Sykehuset Namsos er det hittil ingen innlagte med påvist smitte. 

 

Skjerpet besøkskontroll 

Begge våre sykehus innførte før helgen skjerpet besøkskontroll med vektere i inngangspartiene. 

Her blir publikum spurt om reisehistorikk, om de har vært i kontakt med smittede og hvorfor de 

oppsøker sykehuset. Har de avtale og et nødvendig ærende, minner vi om smitteverntiltak og ber alle 

gjennomføre spritvask før de slippes inn i sykehusene. 

- I tillegg anmoder vi så sterkt vi kan om at familie og venner til inneliggende pasienter 

vurderer nøye om det er nødvendig med besøk. Er det nødvendig, ønsker vi kun at nærmeste 

pårørende kommer på besøk - en person av gangen, sier kommunikasjonssjefen.  

Helse Nord-Trøndelag ber om at besøkende ikke går direkte til pasientrommene, men henvender seg 

i resepsjonen og varsler at de ønsker å gjennomføre besøk. Resepsjonen kontakter avdelingen og 

varsler besøk. I tillegg ber vi om at besøkende ikke går direkte på pasientrommet, men melder til 

personell på vaktrommet før de oppsøker inneliggende pasient. 

- I tillegg minner vi om at bare partner til fødende eller inneliggende mor har anledning til å 

gjennomføre besøk. Føde/barselavdelingene ber innstendig om at dette pålegget 

overholdes, sier Karlsen. 

Dersom inneliggende pasient er svært syk, og nærmeste familie har spesielle behov, bes familiene 

avtale direkte med avdelingen hvordan de i fellesskap kan finne gode løsninger i en krevende tid. 

Begge sykehus minner i tillegg om at det ikke er ønskelig med blomster til de som ligger innlagt. 

Blomster som blir sendt til sykehusene vil ikke bli levert til mottaker. Dette er besluttet på grunn av 

smittevernhensyn. 



 

Tar forbehold om saksbehandlingstid 

De regionale og lokale helseforetakene vil i tiden som kommer ikke har kapasitet til normal 

saksbehandling. Innsynsbegjæringer vil ikke bli behandlet innenfor normale tidsfrister. 

Helse- og omsorgsdepartementet besluttet fredag ettermiddag å gi sykehusene fullmakt til ikke å 

følge normal praksis. 

Som en konsekvens av dette kan svar på henvendelser, behandling av saker og innsynsspørsmål, ta 

noe lengre tid enn vanlig. Dette vil også bety at de frister som er i lovverket vil bli brutt. Helse Nord-

Trøndelag HF beklager dette, men håper på forståelse. 

- Dette innebærer ikke at vi stenger ned aktiv informasjonsformidling til befolkningen. Tvert 

om. Sykehusledelsen legger vekt på åpenhet og har gjennom vår hjemmeside (hnt.no), egne 

sider med råd, retningslinjer og nyheter om koronasituasjonen og oppdatert 

informasjonsmateriell. Vi anbefaler i tillegg hjemmesidene til Folkehelseinstituttet (FHI.no) 

og Helsenorge (helsenorge.no), sier kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen. 

 

Levanger/Namsos 14 03 2020 

Svein H. Karlsen 

Kommunikasjonssjef 
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