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Innlagt med påvist smitte 

var ikke smittet likevel 

 

I vår daglige koronastatus varslet vi i går tirsdag om at en innlagt pasient ved Sykehuset 

Namsos hadde avlagt en positiv koronatest. I dagens statusoppdatering varslet vi om at den 

samme pasienten var utskrevet, og ble fulgt opp av sin hjemkommune gjennom isolasjon og 

videre oppfølging. 

o Pasienten ble innlagt natt til tirsdag. 

o I forbindelse med mottak av pasienten ved Sykehuset Namsos ble 

det valgt å gjennomføre en såkalt hurtigtest, for å avklare om 

vedkommende var smittet. 

o Testen ble analysert i Namsos og ga positivt utslag. Dermed ble 

pasientene isolert på sengepost og fulgt opp som koronasmittet. 

o Det er fast rutine at det ved positivt testsvar gjennomføres en eller 

to kontrollanalyser av prøvene. I dette tilfellet ble testen re-

kontrollert av laboratoriet ved Sykehuset Levanger, og onsdag 

sendt videre til St. Olavs hospital for kontroll. 

o Svaret på kontrollen av analysen foreligger nå, og det viser seg at 

den innlagte pasienten ikke var smittet. Begge kontroll-analysene 

viste negativt resultat. 

 

- Pasienten som er hjemhørende i Namsos kommune ble utskrevet fra sykehuset i Namsos 

og videre fulgt opp av Namsos kommune. Vedkommende ble isolert og fulgt opp av 

kommunenes helsepersonell. Alle nærkontaktene til vedkommende, inklusiv to 

sykehusansatte i Namsos, ble kontaktet og sent i karantene med bakgrunn i det første 

prøvesvaret, sier kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen. 

 



- Etter at vi mottok de negative prøvesvarene er nå vedkommende og Namsos kommune 

varslet om at det ikke forelå positivt korona-resultat. Vedkommende har fått beskjed om at 

isolasjon ikke lenger er påkrevet, og at det ikke foreligger positiv koronatest likevel. Vi er 

sammen med kommunen nå i gang med å varsle nærkontaktene som nå kan avslutte 

karantenen de var satt i. Dette gjelder også de to sykehusansatte som var sent i karantene, 

sier HNTs kommunikasjonssjef. 

Helse Nord-Trøndelag har strenge rutinert når det gjelder kontroll av positive prøvesvar. I 

løpet av koronapandemien har Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital ett tilfelle hver 

der avlagt positivt prøvesvar viste seg i ettertid å være negativt. 

- Vi er opptatt å gjennomføre nødvendig etterkontroll for å kvalitetssikre at prøvesvarene fra 

hurtigtestene er korrekte. Det aktuelle tilfellet viser at rutinene er gode, og at det er 

nødvendig å videreføre praksisen med etterkontroll. Samtidig er vi på vegne av alle berørte 

glad for at det likevel ikke påvist koronasmitte, og at de nå kan avslutte pålagt karantene, 

slutter Svein H. Karlsen.  

 

Våre pressemeldinger publiseres også på vår hjemmeside:  

https://hnt.no/om-oss/koronasmitte#informasjon-til-media 
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