
 

Pressemelding 

 

Ny koronasmittet innlagt på Levanger 
 

Status søndag 15.3.; Sykehuset Levanger har tilsammen to innlagte pasienter med påvist 

koronasmitte. Sykehuset Namsos har pr. nå ingen innlagte koronapasienter. 

- Sykehuset Levanger har en ny pasient med påvist smitte. Denne er isolert på sengepost. 

Pasienten innlagt på sengepost med smitte som vi varslet om lørdag, er overflyttet til 

luftsmitteisolat og får intensiv behandling. Totalt har Helse Nord-Trøndelag pr. søndag to 

koronapasienter, opplyser fagsjef Paul Georg Skogen. 

 

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

 

- Det er nærmest håpløst å spå hvordan koronasituasjonen vil utvikle seg i vårt område, men 

begge våre sykehus rigger seg for å kunne ta imot et større antall pasienter. Samtidig med at 

vi trekker ned planlagt aktivitet og frigjør kapasitet, vurderer vi om de klinikkene som trolig 

vil bli mest belastet - skal få overført personell fra andre enheter, sier fagsjefen. 

I tillegg til å frigjøre kapasitet, pasientrom, senger og mannskaper - arbeider Helse Nord-Trøndelag 

langsiktig for å sikre tilstrekkelig lager med materiell og utstyr. 

- Vi har tilstrekkelig med utstyr til helsepersonellet og til prøvetaking, men det er en litt uklar 

og driftsmessig vanskelig situasjon opp mot nye leveranser. I løpet av søndag har HNT meldt 

inn behov for materiell og utstyr til Helse Midt-Norge. Dette er gjort etter at 

Helsedirektoratet har bedt de regionale helseforetakene samordne behov og bestillinger, sier 

Skogen. 

 

- Slik situasjonen er må vi prioritere utstyr til de som trenger det aller mest. Vi forsøker å 

kontakte pasientene som får utsatt sine timer, for å vurdere om kontroll kan skje pr telefon 

eller video/Skype for å unngå mer oppmøte på sykehusene enn strengt nødvendig. 

 

 

Helseansatte i karantene  

De fleste klinikkene og enhetene ved begge sykehus har personell og nøkkelpersoner i karantene 

etter at det kom nye karantenebestemmelser fredag og lørdag. Nærmere 30 ansatte er i 

hjemmekarantene.  

- Leger, sykepleiere og flere nøkkelpersoner er forhindret fra å gå på jobb med bakgrunn i de 

nye restriksjonene. I og med at bestemmelsen hadde tilbakevirkende kraft fra 27. februar, vil 

vi få tilbake flere kommende uke. Noen av de små spesialistavdelingene har begrenset 

kapasitet, men vi håper å ha tilbake tilstrekkelig mannskap de nærmeste dagene. Forverres 



situasjonen, og vi får mange helseansatte på sykelista, vil vi fortløpende måtte vurdere om 

friske mannskaper i karantene skal beordres tilbake på arbeid, opplyser fagsjef Skogen. 

 

Lytt til nasjonale myndigheter 

Begge sykehus vil videreføre ordningen med vektere i hovedinngangene med sterkt fokus på 

smittevern, kontroll av besøkende om de har vært på reise og informere om at sykehusene ønsker å 

begrense besøk til pasienter. 

- Vi er takknemlig for at innbyggerne våre tar rådene og henstillingene fra både nasjonale 

myndigheter og oss i Helse Nord-Trøndelag på alvor. Skal vi kunne håndtere denne krevende 

situasjonen best mulig, er vi helt avhengig av at folk flest spiller på lag med oss, sier Skogen. 

Helse Nord-Trøndelag vil mandag vurdere ytterligere innskrenkninger ved sykehusene. 

- Det er aktuelt å innføre nattestengte hovedinnganger og strengere adgangskontroll med 

vektere ved begge sykehus. Vi drøfter også om vi må innføre et generelt besøksforbud, også 

for pårørende. Etter hvert som vi får smittede pasienter på sykehusene vil områder måtte 

stenge helt uansett for publikum. Men dette må vi komme tilbake til etter at kriseledelsen 

har drøftet status og utviklingen på krisen, sier Skogen. 

 

 

Helse Nord-Trøndelag legger opp til å komme med en daglig statusrapport. På grunn av behovet 

for å benytte alle ressurser til viktige bidrag i pasientbehandlingen og vår generelle beredskap - vil 

ikke ytterligere kommentarer bli gitt søndag ettermiddag og kveld. 
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