
 

 

Pressemelding 
 

En utskrevet - tre pasienter med smitte 

fortsatt innlagt på Sykehuset Levanger 
 

Status søndag 22.3.; En pasient med påvist smitte ble lørdag utskrevet fra Sykehuset Levanger. De 

to pasientene som før helgen ble rapportert inneliggende isolert på sengepost er fortsatt innlagt. 

Pasienten som mottar intensivbehandling er fortsatt alvorlig syk og innlagt. Sykehuset Namsos har 

ingen innlagte med påvist smitte. 

- Sykehuset Namsos har i løpet av helgen hatt to innlagte pasienter med mistanke om smitte. 

Prøvesvarene har nå ankommet, og heldigvis var disse negative. Dermed har sykehuset i 

Namsos fortsatt ingen innlagte med påvist smitte. 

 

- Våre to sykehus arbeider videre med klargjøring av nye arealer for behandling av smittede 

pasienter. Kapasiteten er økt gjennom å frigjøre områder i sykehusene som normalt blir 

benyttet til annen behandling. I tillegg er noen rom ombygget slik at de kan benyttes til 

isolasjon av pasienter, opplyser kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen. 

Ansatte ved de to sykehusene bidrar på alle nivå, og helseforetaket mener å ha god kontroll på 

situasjonen. 

- Det er en form for stoisk ro som preger sykehusene våre og de ansatte. En tydelig lagånd 

preger klinikkene, avdelingene og støttefunksjonene i sykehusene. Alle strekker seg langt, og 

stiller positivt opp selv om situasjonen innebærer at arbeidsdagene har blitt helt annerledes 

enn normalen. 

 

- Vi har flere titalls ulike yrkesgrupper, og uavhengig profesjon er det tydelig at samtlige er 

innstilt på at vi skal håndtere en eventuell situasjon der smitteutbruddet eskalerer og 

avdelingene får mange som trenger behandling for korona-smitten, sier 

kommunikasjonssjefen.  

 

Hittil har nærmere 200 personer respondert på kampanjen der sykehusene i Levanger og Namsos har 

bedt kvalifiserte innbyggere om å melde seg dersom de kan bidra. I Midt-Norge har sykehusene og 

sykehusapotekene samlet mottatt 1.400 henvendelser fra innbyggere som vil bidra. 

 



Tirsdag førstkommende skal helseforetaket gjennomføre et planlagt styremøte. Status for 

koronakrisen vil bli tema når direktør Tor Åm skal rapportere til sitt styre. 

- Vi har naturlig nok fullt fokus på den aktuelle situasjonen. Det vil ikke bli et tradisjonelt 

styremøte der styret, brukerrepresentanter og tilhører samles fysisk. Vi legger opp til å 

gjennomføre møtet med redusert innhold og gjennomfører møtet digitalt med bruk av 

Skype. Helse Nord-Trøndelag følger nasjonale råd om at vi ikke skal samles til store fysiske 

møter, opplyser kommunikasjonssjefen. 

I tillegg til årsrapport og godkjennelse av årsregnskap vil styret i helseforetaket blir informert om 

hvilke tiltak som gjennomføres for å stå best mulig rustet til å håndtere situasjonen. 

- De vedtak vi må ha på plass vil bli gjennomført. Men mest av alt er styremøtet en anledning 

til å oppdatere vårt styre og eiere om hvordan Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos til 

nå har planlagt for å kunne gi forsvarlig og trygg helsehjelp også under koronakrisa, slutter 

kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen. 
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