
 

Pressemelding 

Tre med koronasmitte innlagt 
 

Status onsdag 18.3.; Sykehuset Levanger tok imot tirsdag kveld en ny pasient med påvist smitte. 

Dermed har sykehuset til sammen tre innlagte pasienter med koronasmitte. En av disse mottar 

fortsatt intensiv respiratorbehandling og to pasienter er isolert på sengepost. Sykehuset Namsos 

har ingen innlagte pasienter med påvist smitte.  

Smittesporing ved BUP Levanger pågår fortsatt. I tillegg til det ene tilfellet med påvist smitte hos en 

ansatt (som vi informerte om i går), er status onsdag ettermiddag at ytterligere en ansatt er satt i 

hjemmekarantene med påvist smitte. 

 

Totalt har Klinikk for kvinne, barn og familie (der BUP er organisert) til sammen 47 ansatte i 

karantene. 36 av disse er tilknyttet den stengte sengeposten ved BUP i Levanger. 

 

- Ut fra føringene som er gitt i forhold til symptomer ansatte mener å ha, forhold i ansattes 

familie når det gjelder smitte og gjeldene karantenebestemmelser - har Helse Nord-

Trøndelag nå et betydelig antall ansatte i hjemmekarantene. Pr. onsdag ettermiddag har 

tallet passert 150 sykehusansatte, opplyser kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen. 

Det antas at mange er tilbake fra karantene over kommende helg. Blant de som er testet har ingen 

mottatt positivt prøvesvar ut over de to ved BUPs sengepost. 

  

Svært god respons 

Sykehusene i Midt-Norge gikk tidligere denne uka ut med kampanje der vi ba ulike yrkesgrupper 

melde seg dersom de kan bidra under koronakrisen. 

- I løpet av halvannet døgn har vi mottatt 130 henvendelser fra personer som har registrert 

seg og gitt beskjed om at de stiller opp med sin kompetanse og arbeidskraft dersom 

sykehusene i Levanger og Namsos får behov. Vi er både takknemlig og imponert, sier HR- og 

organisasjonssjef Kari Hynne Skjærpe. 

Totalt har over tusen personer i Midt-Norge meldt seg til tjeneste fordelt på syv sykehus. 

- I sykehusene våre har vi flere titalls ulike yrkesgrupper. Alt fra leger, sykepleiere, ingeniører, 

renholdere og for eksempel teknikere. De er viktige brikker i sykehustilbudet, ikke minst nå 

når vi står i fare for å få mange ansatte sykmeldt og smittet av koronaviruset. Nettopp derfor 

er vi så glad for at publikum stiller opp, sier Hynne Skjærpe. 

 

Helse Nord-Trøndelag arbeider nå med å kartlegge hvilken kompetanse de frivillige har, og hvilke 

klinikker i de to sykene som har spesielle behov. 



- Vi har registrert at leger, medisinstudenter, spesialsykepleiere, sykepleiere, 

sykepleierstudenter, helsefagarbeidere og ambulansepersonell har meldt seg. Kokk og 

helsefagarbeidere har også meldt seg. Noen er pensjonister som kjenner oss godt og som 

trolig kan gå inn i pleiearbeidet uten spesiell opplæring. Sammen med klinikkene vil vi nå lage 

en plan for hvordan vi kan benytte denne ressursen, sier HR- og organisasjonssjefen. 

I tillegg har begge sykehus kommet langt i arbeidet med å redusere planlagt aktivitet. Personell 

som nå blir frigjort fra normale oppgaver, vil bli vurdert satt inn der behovene antas å være 

størst. 

- Vi vet ikke hvor lenge koronakrisa kommer til å prege oss. Derfor må vi planlegge på lang sikt, 

og legge et løp som sikrer nok kompetanse og kapasitet i sykehusene våre, slutter Kari Hynne 

Skjærpe. 

 

Stor pågang AMK og legevakt 

AMK Nord-Trøndelag (lokalisert til Sykehuset Namsos) har ansvar for medisinsk nødtelefon og 

legevakttelefonen for LINA-vakta (legevakt i Namdalen). Sentralen opplever enorm pågang fra 

publikum. 

- Innbyggere i vår region sitter tydeligvis inne med mange spørsmål omkring situasjonen vi står 
i - og som de strever med å få svar på. Vi mottar i hvert fall mange spørsmål om symptomer, 
hvem som må i karantene og hvor lenge folk skal være isolert hjemme. I og for seg har vi stor 
forståelse for at publikum trenger svar og avklaringer, men vi anmoder sterkt om at hver 
enkelt forsøker å skaffe seg best mulig informasjon på egenhånd. Slik pågangen er nå, strever 
vi med å håndtere 113 og 116 117 (legevakt) på en forsvarlig og god måte, sier 
avdelingsleder Arnt J. Myrvold ved AMK Nord-Trøndelag. 
 

Myrvold minner om at folkehelseinstituttet har en egen informasjonstelefon (815 55 015). 

- I tillegg anbefaler vi hjemmesidene til Folkehelseinstituttet (fhi.no), Helsenorge 
(helsenorge.no) og helseforetakets egen hjemmeside (hnt.no). Her kan publikum finne gode 
og avklarende svar på de fleste spørsmål, sier Myrvold. 

 

AMK og Helse Nord-Trøndelag er avhengig av at nødnummeret 113 kun benyttes i nødsituasjoner og 

når akutthjelp er nødvendig. Det er i tillegg viktig at 116 117 ikke misbrukes. 

- AMK Nord-Trøndelag har bemanning 24/7 med spesialister på akutthjelp og håndtering av 

telefoner knyttet til nødsituasjoner og sykdom. Det er svært viktig at våre mannskaper gis 

mulighet til å prioritere innkomne telefoner fra folk som reelt trenger hjelp, sier Myrvold. 

 

- Vi har dessverre ikke kapasitet til å fungere som et informasjonssenter for koronasmitte. Som 

en del av den nasjonale dugnaden henstiller vi folk flest til å vurdere nøye om det er 

nødvendig å ringe 113 og 116 117, avslutter Arnt J. Myrvold. 

 

Sivilforsvaret bistår sykehusene 

Det er nå satt opp store telt ved akuttmottakene i Levanger og Namsos. Fra torsdag vil teltene 

fungere som førstemottaksplass for pasienter med mistanke om smitte eller påvist smitte. 



- Flere sykehus velger en slik løsning for å unngå at akuttmottakene skal påføres smitte. I 

teltene vil det ble gjennomført en såkalt pre-triage, en avklaring for pasientens videre ferd 

inn i sykehusene, opplyser kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen. 

- Personell med nødvendig smittevernutstyr vil her avklare om pasientene skal direkte til 

behandling i avdeling med isolat, eller om de skal inn vanlig vei via akuttmottakene våre. En 

slik rutine gjennomføres for å redusere smitterisiko til et minimum i de deler av sykehusene 

som skal håndtere øyeblikkelig hjelp og andre sykdomssymptomer enn koronasmitte, 

forteller HNTs kommunikasjonssjef. 

 

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 enn denne 

pressemeldingen. 

 

 

Levanger/Namsos 18 03 2020 

Svein H. Karlsen 

Kommunikasjonssjef 

915 44 944 

 


