
 

 

Pressemelding 

Til redaksjonene: som dere vet gjennomførte vi en pressebrief på Sykehuset Levanger i 

formiddag. Flertallet av regionenes mediehus deltok. Med bakgrunn i dette er dagens 

statusoppdatering til media kort.  

Fortsatt tre innlagte med koronasmitte  
Status torsdag 19.3.; Sykehuset Levanger har fortsatt tre pasienter med påvist smitte. En mottar 

intensivbehandling. Tilstanden er alvorlig, men stabil. To pasienter er isolert på sengepost. Status 

er også uendret for Sykehuset Namsos. Ingen innlagte med påvist smitte.  

 

 Ved Barneavdelingen i Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger, ble det torsdag klart at en 

ansatt har fått påvist smitte og er i hjemme-isolat. På grunn av funnet må barneavdelinga 

redusere sin aktivitet. Pr. nå er det uklart hvor mye, og hvor mange som må tas ut av arbeid. 
 

 Smittesporing pågår fortsatt ved BUP Levanger. To ansatte har fått påvist smitte og er i 

hjemme-isolat. Ingen nye tilfeller oppdaget. 
 

 Både BUP og barneavdelinga vil ha redusert aktivitet og tilbud, men alle som trenger 

sykehusbehandling vil få det. 
 

 Pr. onsdag hadde 130 personer registrert seg for eventuelt å bli satt inn i tjeneste ved 

sykehusene i Levanger og Namsos. Siste døgn har ytterligere 40 personer meldt seg. 170 

personer, i stor grad med relevant kompetanse og bakgrunn - er nå med på kampanjen lokalt 

dersom det blir behov ekstra arbeidskraft under koronakrisa. 
 

 Klinikkene i Helse Nord-Trøndelag har kommet langt med å ta ned planlagt aktivitet. 

Personell som frigjøres gis nå opplæring i mulige nye funksjoner som de kan komme til å 

måtte løse dersom sykehusene kommer til å motta et større antall smittede pasienter. 
 

 Begge sykehus har omorganisert store deler av klinikkene, og er godt rustet for å møte krisen 

dersom smitteutbruddet eskalerer. 

 

Helse Nord-Trøndelag planlegger å komme med en ny statusoppdatering i form av en 

pressemelding fredag 20. mars cirka klokken 14. 
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