
 

 

Pressemelding 
 

Sykehuset Levanger har fire smittepasienter 
 

Status fredag 20.3.; Sykehuset Levanger har siste døgn mottatt en ny pasient med påvist smitte. 

Den nye pasienten er isolert på sengepost. De to pasientene som torsdag ble rapportert 

inneliggende (isolert på sengepost) er fortsatt innlagt. Pasienten som mottar intensivbehandling er 

fortsatt alvorlig syk, men stabil. Sykehuset Levanger har pr. fredag ettermiddag altså fire pasienter 

med koronasmitte. Sykehuset Namsos har ingen innlagte pasienter med påvist smitte. 

- I løpet av siste uke har Sykehuset Levanger hatt seks pasienter til behandling og undersøkelse 

- inkludert de fire vi nå har inneliggende. Ved starten av uka utviklet sykdomsbildet til en 

pasient seg så positivt at vedkommende ble utskrevet mandag. Omtrent samtidig mottok 

sykehuset en pasient som ble meldt smittet og syk. Etter en grundig undersøkelse på 

sykehuset ble vedkommende sendt hjem i isolasjon, opplyser kommunikasjonssjef Svein H. 

Karlsen. 

Begge sykehus rapporterer at klinikkene nå er ferdig rigget for å kunne behandle et større antall 

pasienter. Arbeidet med å trekke ned elektiv aktivitet er gjennomført som planlagt. Avdelinger ved 

begge sykehus er frigjort med tanke på å kunne samle pasientene på lukkete enheter i sykehusene. 

- Helse Nord-Trøndelag opplever at innbyggerne i vår region stiller opp på en positiv måte. 

Selv om mange har fått utsatt time og planlagt behandling, mottar vi ikke klager eller 

motforslag i forhold til utsettelsene. Dette er vi svært takknemlig for. Vi beklager samtidig at 

mange er berørt og må vente på behandling, sier kommunikasjonssjefen.  

Selv om begge sykehus har endret på normal organisering er det viktig å understreke at sykehusene 

viderefører sine akuttfunksjoner og vil på vanlig måte yte øyeblikkelig hjelp. Alle som trenger 

sykehusbehandling vil få forsvarlig helsehjelp.  

 

Styrker kriseledelsen 

Helse Nord-Trøndelag har siden forrige uke etablert kriseledelse bestående av foretaksledelsen og 

nøkkelpersonell, samt tillitsvalgte fra hovedsammenslutningene og vernetjenesten. Kriseledelsen har 

gjennomført tre møter. Dette vil bli videreført. 

I tillegg er det fra fredag etablert en strategisk krisestab, som vil gjennomføre faste daglige møter og 

fortløpende håndtere aktuelle saker som krever vurdering og beslutning. 

Strategisk krisestab består av direktør Tor Åm, fagsjef Paul Georg Skogen, kommunikasjonssjef Svein 

H. Karlsen, beredskapssjef Kolbjørn Thun, HR- og organisasjonssjef Kari Hynne Skjærpe og 



klinikklederne Annamaria Forsmark (kirurgi), Carl G.P. Platou (medisin og rehabilitering) og Rune 

Modell (intern service). 

Flytter legevakt 

Sykehuset Namsos og Namsos kommune har i dag blitt enig om at den kommunale legevakta flyttes 

vekk fra sykehuset og inn i midlertidige lokaler i Træn-bygget på Østre byområde i Namsos. Det er pr. 

fredag ikke klart når ny legevakt åpnes for innbyggere. LINA-vakta (legevakt i Namdalen) er inkludert i 

denne løsningen. 

- Sammen med kommunene (primærhelsetjenesten) gjør vi i spesialisthelsetjenesten alt som 
står i vår makt for å begrense koronautbruddet. Et av tiltakene som kan bidra til å unngå 
smitte inn i sykehuset og til inneliggende pasienter – er å flytte legevakta. I en 
normalsituasjon er det gunstig at avstanden mellom kommunal legevakt og sykehuset er 
minst mulig. Det er en løsning som er positiv for pasientene og vårt fagpersonell, sier 
samhandlingssjef Olav Bremnes. 
 

I en pandemi-situasjon snus dette på hodet. 
 
Da er det nødvendig å unngå at personell på legevakt og vårt akuttmottak frekventerer på tvers av 
enhetene, bruker felles utstyr og frakter pasienter mellom oss. Begge parter er helt avhengig av å ha 
et skarpt smittevernskille mellom oss. Både legevakt og sykehus må ha full kontroll på egne pasienter 
og hele tiden være varslet om at det kan ankomme pasienter som trenger spesielle tiltak. Ved å ha 
legevaktas venterom i sykehusbygget vegg-i-vegg med akuttmottak blir rett og slett ikke smittevernet 
ivaretatt godt nok for noen. 

 
- Derfor har Namsos kommune og Sykehuset Namsos kommet fram til en ordning hvor 

legevakta flytter midlertidig ut av sykehuset inntil koronaepidemien er over. Dette er et godt 
eksempel på at vi i fellesskap tar koronakrisa på dypest alvor. Så får vi håpe tidsperioden med 
adskilt drift av sykehus og legevakt blir kortest mulig, sier samhandlingssjefen. 

 

Innherredskommunene Frosta, Inderøy Levanger og Verdal har i tillegg etablert en ekstra 

interkommunal legevakt på Rinnleieret for personer med luftveisplager. Tiltaket gjennomføres for å 

hindre smittespredning mellom øvrige legevaktpasienter og Sykehuset Levanger.   
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