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       Bodø 09.03.2020 
 
 
Vedrørende pasienter med bekreftet smitte av Covid-19. 
 

 

I forbindelse med utbruddet av Covid-19 ønsker AMK Bodø ved Nordlandssykehuset å 

opprette kontakt mellom kommunene og AMK sentralen.  

 

AMK Bodø er en aktør som jobber på tvers av primærhelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten, og i denne situasjonen anses god kommunikasjon mellom partene 

som viktig for å begrense et smitteutbrudd. AMK Bodø koordinerer alle ambulansebiler, fly 

og helikopter i vårt område, som omhandler tjue kommuner, fire legevaktssentraler og tre 

sykehus. God kjennskap til bekreftete tilfeller av Covid-19 vil gjøre denne koordineringen 

tryggere og mer oversiktlig.  

 

God informasjon fra kommunene vil bidra til at vårt helsepersonell iverksetter tiltak før de 

håndterer akutt syke pasienter med bekreftet smitte av Covid-19. I dag har vi kjennskap til et 

fåtall som sitter i karantene/isolering hjemme.  

 

Vi ber derfor om at kommunene rapporterer inn tilfeller av bekreftete covid-19 som er blitt 

pålagt hjemmeisolering til AMK sentralen, opplysningen bør gis i samarbeid med pasientene.  

 

«Legen skal så langt råd er søke å oppnå samtykke fra en smittet person når det av 

hensyn til smittevernet er behov for å gi videre opplysninger underlagt taushetsplikt og 

det er overveiende sannsynlig at det er eller har vært fare for overføring av en 

allmennfarlig smittsom sykdom.»   

    Smittevernloven - § 2-2. Unntak fra taushetsplikt 

 

Vår intensjon er å forebygge smittespredning mellom bekreftete tilfeller i 

hjemmekarantene/isolering og helsepersonell. AMK sentralen vil lagre disse opplysningene 

mens hjemmekarantene/isolering pågår. Etter dette slettes opplysningene.  

 
For å melde pasienter med bekreftet Covid-19 kontakt: 

AMK Bodø: 755 67700/ Eventuelt AMK leder 

 

Med hilsen 

Janne Martinsen | AMK Leder 

Nordlandssykehuset HF | Prehospital klinikk, AMK Bodø 

Mobil: 90661934 

Privat: 92437369 

Kontor: 75571648 
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