
 

Pressemelding 

 

Våre sykehus gir øyeblikkelig hjelp 

- beredskap 24/7 ivaretas 
 

Gjennom en publisert medieartikkel i Adresseavisen på nett i dag, samt videreformidlet av blant 

annet Trønder-Avisa - gis det inntrykk av at bare pasienter som er sykere enn alvorlig syk, gis 

helsehjelp. Dette er positivt feil. 

- Akuttmottakene i Levanger og Namsos er normalt bemannet og vi ivaretar selvsagt 

beredskap 24/7. Ingen pasienter som trenger helsehjelp og sykehusbehandling vil bli avist. 

Helse Nord-Trøndelag yter øyeblikkelig hjelp også under koronakrisen, sier sykehusdirektør 

Tor Åm og fagsjef Paul Georg Skogen. 

 

Helse Nord-Trøndelags direktør og fagsjef er tydelig på at sykehusene må og skal yte gode 

helsetjenester også nå når sykehusene er satt i kriseberedskap.  Dette gjelder selv om HNT 

forbereder seg på en mulig situasjon med mange koronasmittede som trenger intensiv behandling. 

 

- Parallelt med at vi bereder grunnen for å gi behandling til pasienter som behøver behandling 

på grunn av påvist koronasmitte, prioriterer vi følgende tre hovedoppgaver. 1) ivareta 

beredskap for befolkningen i vårt opptaksområde. 2) ivareta øyeblikkelig hjelp, med åpne 

akuttmottak 24/7 både i Levanger og Namsos. Og 3) ivareta forsvarlig helsehjelp så langt det 

er mulig sammen med at vi håndterer koronakrisen, sier sykehusdirektøren og fagsjefen. 

 

Viktig samarbeid med fastleger, legevaktene og kommunene 

Dersom antallet med svært syke pasienter med koronasmitte blir svært høyt, kan det bli aktuelt å 

måtte innføre en strengere prioritering. 

- Ingen av sykehusene er der nå. Selv om vi har valgt å trekke ned elektiv aktivitet, gir vi 

nødvendig behandling. Dette gjelder også kontroller som må gjennomføres. Men for å unngå 

at vi havner i en situasjon der vi på prioritere stengt - trenger vi et godt samarbeid med 

fastleger, legevaktene og kommunene, sier Åm og Skogen. 

 

- Vi har nær og god dialog med primærhelsetjenesten. Fastleger og legevaktene er naturligvis 

kjent med den helt spesielle internasjonale situasjonen der vi alle er berørt, og sammen må 

vi bidra med kloke beslutninger slik at de som virkelig trenger sykehusbehandling får det, sier 

fagsjef Skogen. 

 



Helse Nord-Trøndelag beklager dersom innbyggere har fått inntrykk av terskelen for 

sykehusinnleggelse er hevet. 

- Det vi har forsøkt å formidle at alle ledd i helsetjenesten må vurdere strengt om det er 

påkrevet med sykehusinnleggelse. I likhet med primærhelsetjenesten er sykehuskapasiteten 

under press, spesielt hvis mange må ha intensiv koronabehandling. Dersom det er mulig å gi 

personer som er moderat syke pleie og oppfølging utenfor sykehusene, bør dette vurderes 

dersom pandemisituasjonen tilspisser seg, sier fagsjef Paul Georg Skogen og understreker at 

Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos også under krisa skal gi forsvarlig helsehjelp. 
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