
Dagens pressemelding 20.03.2020 

Vi har nå fått en meget annerledes og merkelig hverdag. Det føles som vi har vært i en Coronaboble i 

måneder, mens det faktisk lokalt kun har pågått drøyt en uke. Men mye har i alle fall skjedd den siste 

uka og informasjonsstrømmen har vært stor og det er sikkert krevende å følge med, og til enhver tid 

vite hva som er rett og galt å gjøre. 

Men jeg opplever stor positivitet, bevissthet og dugnadsånd der ute. Og det er jeg veldig takknemlig 

for. 

Vi har nå i mange år hatt interkommunal legevakt på sykehuset. I den situasjonen vi nå står ovenfor 

har sykehuset og kommunene blitt enige om at legevakta skal flyttes midlertidig for å avlaste 

sykehuset, og for å holde smittepresset på sykehuset på lavest mulig nivå. Legevakta vil derfor fra 

førstkommende mandag midlertidig bli flyttet til Tynset legekontor. Legevaktsentralen vil da bli 

betjent av helsepersonell fra alle kommunene i legevaktsamarbeidet og oppmøtested for de som skal 

til Nord Østerdal legevakt blir altså Tynset legekontor. 

Med tanke på medisinsk status, så har vi fortsatt ingen med påvist smitte i Tynset, men vi opplever 

nå at flere av våre tester ikke blir analysert, og det tar lang tid å få svar. Dette skyldes manglende 

kapasitet hos de som analyserer prøvene.  

Det betyr at det trolig vil versere større usikkerhet etter hvert om de med luftveisinfeksjoner har 

Covid 19 eller ei, da færre vil bli testet. Men dette er slike ting vi ikke råder over, men bare må 

forholde oss til. 

Nå går vi inn mot helg, og jeg tenker at dere skal slippe å se eller høre på anbefalinger og mas fra 

meg i helga, så sant ikke noe ekstraordinært skjer. Derfor blir neste planlagte pressemelding og 

video-oppdatering først på mandag.  

Ønsker dere alle ei riktig god helg. Jeg håper alle får anledning til å komme seg ut en tur for å nyte 
godt av det flotte været i løpet av helga. Jeg tenker til stadighet på hvor utrolig heldige vi er som bor 
her akkurat nå, og hver eneste dag resten av året Det er fortsatt mye å finne på utenfor husets fire 
vegger uten å være i kontakt med mange andre mennesker.  Kos dere som best dere kan og gjør 
gjerne noe hyggelig for noen andre som kan live opp litt i en ellers strevsom tid ☺ 

 

 


