
 

Pressemelding 

 

Ingen nye med påvist koronasmitte 
 

Status mandag 16.3.; Sykehuset Levanger har fortsatt to innlagte pasienter med påvist 

koronasmitte. Sykehuset Namsos har fortsatt ingen innlagte koronapasienter. 

- Status for Helse Nord-Trøndelag er uendret siden søndag. Sykehuset Levanger har en pasient 

på sengepost med påvist smitte og er isolert. Pasienten som søndag ble overflyttet til 

luftsmitteisolat får fortsatt intensiv behandling ved Sykehuset Levanger, opplyser 

kommunikasjonssjef Svein H. karlsen. 

 

Ved Sykehuset Namsos er det ikke rapportert om innlagte pasienter med påvist smitte. Innlagte med 

luftveissymptomer, og som det ble tatt smitteprøve av - er utenfor mistanke etter at alle prøvesvar 

var negative. Dette er også status for en inneliggende pasienter i Levanger som ble testet. 

 

Kriseberedskap fortsetter  

Begge våre sykehus arbeider videre med å redusere elektiv aktivitet. Parallelt frigjør sykehusene 

arealer som kan omgjøres til avdelinger for behandling av pasienter med påvist smitte. 

- Blant annet har avdelingen for kreftbehandling ved Sykehuset Levanger flyttet til 2. etasje i 

nybygget til Klinikk for psykisk helsevern og rus. De vil være i full drift i disse arealene fra 

tirsdag. Etter hvert som poliklinisk virksomhet og dagkirurgi skaleres ned, ruster vi oss i begge 

sykehus for å kunne gi nødvendig korona-behandling til et større antall pasienter, sier 

kommunikasjonssjefen. 

Helse Nord-Trøndelag har satt gul beredskap og har hyppige møter i kriseledelsen. 

- Kriseledelsen er opptatt å avlaste klinikker som har den største belastningen. Blant annet ser 

vi på løsninger for å sikre kapasitet og bemanning over tid. Flere enheter velger blant annet 

en ny rullerende turnus der deler av enheten holder seg hjemme, eller jobber fra 

hjemmekontor - for så å rullere hvem som ikke møter på jobb. Der nedskalering av 

aktiviteten fører til manglende oppgaver for ansatte, vil dette mannskapet blir vurdert som 

nye ressurser til enhetene som har stor belastning. 

 

- Vi opplever stor fleksibilitet og ansvarsfølelse hos våre ansatte som gjør det de kan for å 

forberede seg på en lang og krevende periode. Samarbeidet på tvers av klinikkene er meget 

god, og vi opplever at alle enheter er løsningsorienterte for å kunne ivareta beredskap, 

øyeblikkelig hjelp og forsvarlig helsehjelp selv om vi står i en krisesituasjon, sier 

kommunikasjonssjef Karlsen.  



 

Arbeider iherdig med smittevern 

Begge sykehus arbeider på bred basis for å redusere smitterisikoen. Generelt besøksforbud er 

innført. Også internt blant ansatte har smittevern naturligvis sterkt fokus. 

- Overfor ansatte er det innført lokale teststasjoner der ansatte med symptomer kan testes for 

smitte. Er det mistanke om smitte sendes de hjem i karantene. Pr. mandag ettermiddag er et 

sted mellom 35 og 40 ansatte i karantene, først og fremst på grunn av 

karantenebestemmelsene knyttet til reise utenfor Norge, Sverige og Finland. 

På lang sikt er Helse Nord-Trøndelag bekymret for at mange ansatte skal bli smittet og syke. 

- Sammen med Helse Midt-Norge arbeider vi med å kartlegge helsepersonell som ikke 

arbeider hos oss i dag, men som kan bistå. Dette gjelder studenter, både medisin- og 

sykepleiestudenter, pensjonister og helseutdannete som ikke arbeider i helsesektoren. Vi er 

takknemlig for alle bidrag i en krevende situasjon. I løpet av uka vil vi gå ut med offentlig 

oppfordring til å bidra, slutter kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen 

 

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 

vi i begrenset grad kunne gi ytterligere kommentarer mandag ettermiddag og kveld. 
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