
 

 

Pressemelding 
 

Pasient utskrevet fra Sykehuset Levanger 
 

Status mandag 23.3.; I løpet av helgen har Sykehuset Levanger skrevet ut to pasienter som var 

innlagt med påvist smitte (en av disse rapporterte vi om søndag). Sykehuset har fortsatt to smittede 

pasienter innlagt. En pasient på sengepost og en pasient på intensivavdeling. Denne er fortsatt 

alvorlig syk, men stabil. Sykehuset Namsos har ingen innlagte med påvist smitte. 

- Selv om antall innlagte med smitte er halvert i løpet av de to siste døgn, fortsetter 

sykehusene sitt planmessige arbeid med å klargjøre de ulike avdelingene for mottak av 

pasienter som trenger behandling for koronasmitte. Kapasiteten når det gjelder rom for 

isolering av smittede og midlertidige skjermete avdelinger for koronasyke er utvidet de siste 

dagene, opplyser kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen. 

Helsepersonell som normalt arbeider med dagbehandling og annen planlagt aktivitet benytter frigjort 

tid til å forberede seg. 

- Kriseledelsen i Helse Nord-Trøndelag gjennomfører faste møter tre ganger pr. uke. Mandag 

rapporterte klinikkene om at pleiepersonell fra flere yrkesgrupper gjennomgår opplæring, 

trening og øver seg i bruk av smitteutstyr og materiell avdelingene forventer å måtte benytte 

i forbindelse med krisen. Mannskapet i vår spisse ende bruker ventetiden i påvente av mange 

innlagte smittede pasienter godt, sier kommunikasjonssjefen. 

Flertallet av klinikkene rapporterer om betydelig nedgang i aktiviteten. Dette er ikke tilfellet for 

mannskapet fra Klinikk for prehospitale tjenester som betjener innkomne samtaler til AMK Nord-

Trøndelag. 

- Til tross for at våre fagpersoner gikk ut i media forrige uke og anmodet publikum om ikke å 

benytte 116 117 (legevakt) spesielt i Namdalen, er pågangen fortsatt stor når det gjelder råd 

og spørsmål knyttet til smittevern og karantenebestemmelsene. Dette er en situasjon vi ikke 

ønsker, og gjentar at publikum må benytte den nasjonale koronatelefonen til 

Folkehelseinstituttet (815 55 0 15) og fhi.no og helsenorge.no, påpeker Karlsen. 

Når det gjelder bestilte reiser hos Pasientreiser er nedgangen betydelig. Det samme gjelder antall 

transportoppdrag for ambulansetjenesten i Helse Nord-Trøndelag. Dette henger sammen med at 

sykehusene planmessig har tatt ned aktiviteten på grunn av koronakrisen, og fordi publikum 

avbestiller pasienttimer. 



- Pasientreiser pleier vanligvis å ha 11 000 transportbestillinger pr. måned, i snitt mellom 360 

og 380 pr. dag. Under koronakrisa er vi nå nede i 60 til 70 transportbestillinger daglig. Vi 

merker også nedgang i antall ambulanseoppdrag opplyser, kommunikasjonssjefen. 

De ulike klinikkene planlegger for å trygge kapasitet og nødvendig kompetanse i et langt perspektiv. 

- Flere av våre klinikker har arbeidet med alternative arbeidsplaner der de deler faggrupper i 

tre. To grupper fyller turnusplanene og er på jobb, mens en gruppe er hjemmeværende i 

beredskap. Dette gjøres for å spare mannskapene, forebygge smitte og sykefravær - og 

gjennom dette bidra til at de ulike enhetene greier å holde hjulene i gang over lang tid, selv 

om krisesituasjonen krever ekstraordinær innsats i alle ledd, slutter kommunikasjonssjef 

Svein H. Karlsen. 
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