
 

 

Pressemelding 
 

Lørdag 27.3.; 

Helse Nord-Trøndelag viser til medieomtalt hendelse ved Sykehuset Levanger tidlig lørdag morgen. 

 

Styrker vaktholdet på sykehusene 
Med bakgrunn i det vi opplever som en alvorlig hendelse ved Sykehuset Levanger lørdag 

morgen, har helseforetaket besluttet å styrke vaktholdet. 

- Dessverre viser lørdagens uønskede hendelse at det var riktig å stenge sykehusene 

for publikum på natt og innføre vakthold ved bruk av vektere 24/7. Med bakgrunn i 

at en person knuste seg inn på Sykehuset Levanger, har strategisk kriseledelse 

besluttet å styrke vaktholdet ytterligere fra lørdag kveld, opplyser 

kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen. 

Mellom klokken 06 og 07 lørdag morgen ble en mannsperson uten ærend i Sykehuset 

Levanger avvist av vekter. Kort tid etter kom vedkommende tilbake utstyrt med et bordbein, 

og knuste glassdør i inngangspartiet. Vedkommende tok seg deretter inn i sykehuset.   

Vekter alarmerte politiet raskt. Vedkommende som knuste seg inn i sykehuset ble stanset av 

sykehusansatte og holdt i sjakk inntil politiet ankom og pågrep mannen. 

- Vi er først og fremst opptatt av å ivareta vårt personell som var involvert i den 

dramatiske hendelsen. De får tilbud om oppfølging av fagpersonell hos oss som har 

kompetanse og erfaring i å håndtere traumatiske opplevelser, og sine ledere. 

 

- Helseforetaket har nær og god kontakt med politiet som har informert oss om at det 

er tatt prøvesvar av den aktuelle personen, for å avdekke om han er smittet med 

koronavirus eller ikke. Ut fra disse opplysningene fra politiet tar sykehusets 

avdelinger sine forholdsregler. Personell som har vært i kontakt med mannen følges 

spesielt opp av sine klinikker. Pr. nå er det for tidlig å si noe om det er nødvendig å 

iverksette tiltak i form av å sende ansatte ut i pålagt hjemmekarantene. 

Parallelt med oppfølgingen av personell er sykehuset i full gang med å rydde opp og reparere 

inngangsdørene. 



Eiendomsavdelingen rapporter lørdag formiddag at knust glass og annet ødelagt inventar er 

ryddet opp. Hovedinngangen til Sykehuset Levanger er nå åpnet for pasienter og andre som 

har ærend på sykehuset.  

- Dette er en uønsket hendelse vi tar på dypt alvor. Sykehusene skal vær et trygt sted å 

være, både for pasienter, pårørende og ansatte. Det er svært uheldig at personer 

velger å bryte seg inn i et lukket sykehus på en slik truende måte. I den situasjonen vi 

står i med strenge nasjonale tiltak for å dempe smittefaren for Covid-19, sier det seg 

selv at det er svært uheldig at en person opptrer på en slik helt uakseptabel måte. 

 

Hendelsen på Sykehuset Levanger vil bli evaluert og fulgt opp på flere nivå. Sikkerheten for 

inneliggende og ansatte har høyeste prioritet. 

 

 

Våre pressemeldinger publiseres også på vår hjemmeside:  

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