
 

 

Pressemelding 
 

Status koronasituasjonen fredag 27.3.; 

Sykehuset Levanger har pr. fredag to innlagte pasienter med påvist smitte. En inneliggende på 

sengepost med mistanke om smitte fikk positivt prøvesvar, og utgjør økningen i antall pasienter med 

koronasmitte hos oss. I tillegg til denne pasienten har sykehuset fortsatt en smittet pasient på 

intensiv, som mottar respiratorbehandling. Situasjonen for Sykehuset Namsos er uforandret, ingen 

innlagte pasienter med påvist smitte. 

 

Urovekkende signal fra AMK                                                            

Nord-Trøndelag og ambulansetjenesten 

Tidligere denne uka valgte sykehusledelsen å understreke at akuttmottakene ikke har 

stengt sykehusene under koronakrisen. Budskapet var tydelig: Alle som trenger hjelp vil få 

hjelp! Til tross for denne tydelige beskjeden til publikum - er AMK og ambulansetjenesten 

bekymret for at syke innbyggere venter for lenge med å alarmere når de er blitt syke. 

 

- Vårt mannskap i den spisse enden, de som rykker ut på haste- og akuttoppdrag, 

melder tilbake at mange alvorlige syke har ventet unødig lenge med å be om 

helsehjelp og medisinsk bistand. Dette er ikke bra hverken for pasientene, for de som 

skal yte helsehjelp eller i forhold til videre oppfølging av pasientene i sykehusene 

våre, sier klinikkleder Øystein Sende, Helse Nord-Trøndelags klinikk for prehospitale 

tjenester. 

 

I likhet med registrert nedgang av pasienter inn i sykehusene via våre akuttmottak, har 

AMK og ambulansetjenesten merket endringer under koronakrisen. Oppdragsmengden 

når det gjelder håndtering av haste og akutthjelp har gått betydelig ned, men de 

pasientene som ber om hjelp er ofte veldig dårlig.  

 

- Mange har dessverre ventet unødig lenge med å be om helsehjelp og medisinsk 

bistand. Våre ledere og ansatte ber innstendig om at syke innbyggere ikke nøler med 

å alarmere hvis de trenger nødvendig hjelp, sier Sende. 

 



Det klassiske hos pasientene vårt ambulansemannskap møter er at mange har brystsmerter 

og er tungpustet.  

 

- Flere pasienter har symptomer på lungeødem, noe som er veldig sjelden en kommer 

ut for i dag.  Det at pasientene er så dårlig, krever ofte mer krevende behandling og 

ikke minst raskere respons. Dette er bekymringsfullt. Hjelpesystemene kan komme 

på etterskudd med å fange opp den endringen som skjer hos pasientene dersom vi 

ikke alarmeres i en tidligere fase, sier klinikkleder Sende.   

  

Det er en økende prehospital bekymring over situasjonen i vår region.   

 

- Det er derfor viktig at de som har blitt syke eller holder på å bli syke på vanlig normal 

måte må vurdere eget behov for medisinsk helsehjelp og bistand, og ikke vente 

unødig lenge til en har blitt alvorlig syk før en oppsøker helsehjelp, understreker 

lederen for de prehospitale tjeneste i Helse Nord-Trøndelag. 

 

Bekymringen fra sykehusenes spisse ende gjelder opptaksområdet til både Sykehuset 

Levanger og Sykehuset Namsos. 

 

 

 

 

 

Helse Nord-Trøndelag legger ikke opp til å komme med statusoppdatering lørdag, dersom ikke 

situasjonen endres. Søndag 29. mars cirka kl. 15 kommer vår neste statusoppdatering. 

 

Våre pressemeldinger publiseres også på vår hjemmeside:  

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