
 
 

Retningslinjer for media som vil inn på St. Olavs 
hospital under koronapandemien 
 

I forbindelse med koronapandemien, er St. Olavs hospital fortsatt i beredskap, samtidig som at vi tar 

opp aktiviteten til en normal situasjon. Dette innebærer blant annet at vi har adgangskontroll ved 

alle innganger, der kun ansatte pasienter med timeavtale, ledsagere og pårørende til kritisk syke 

slipper inn.  

Mange medier og produksjonsselskaper har kontaktet St. Olavs hospital med ønske om å få tilgang 

inn i sykehuset. Forespørslene har omfattet ønske om nyhetsinnslag/artikler og 

dokumentarprogrammer for å vise befolkningen situasjonen i norske sykehus under 

koronapandemien. Flere av redaksjonene påpeker også behovet for å dokumentere denne 

situasjonen for ettertida. 

St. Olavs hospital har stor forståelse for medias viktige rolle i denne situasjonen. Når St. Olavs 

hospital tar opp igjen mer ordinær drift, ønsker vi å forsiktig åpne opp for at media kan komme til 

sykehuset. Retningslinjene for godkjenning fra pasienter og ansatte, taushetsplikt, personvern og 

smittevernreglene gjelder naturligvis fortsatt. 

Intervjuer skal fortsatt gjøres utendørs, så langt det er mulig. Ledelse og aktuelle fagfolk stiller 

fortsatt til intervju som vanlig.  

Følgende retningslinjer gjelder for presse som ønsker å komme inn på sykehuset. Disse gjelder under 

hele besøket, i møte med ansatte og pasienter.  

Retningslinjer for pressen som vil inn på sykehuset: 

 Dersom det er ønskelig å komme inn i sykehuset, krever det nå spesiell planlegging. Søknad 
sendes til kommunikasjonsdirektør minst to dager i forveien. Oppdraget må beskrives godt 
på forhånd. Det må være tydelig hvem som skal hvor.  

 Pressehenvendelser vil til enhver tid vurderes utfra aktivitets- og beredskapsnivået på 
sykehuset.  

 Screening: Alle som går inn i sykehuset skal screenes for symptomer på covid-19. Dette 

gjelder også for pressen. Send screeningskjema på telefon eller e-post til 

kommunikasjonsdirektør før du kommer til intervju-/fotoavtalen. Spørsmålene blir også stilt 

ved inngang. 

 Hold avstand: Journalister/fotografer skal til enhver tid holde to meters avstand til 

intervjuobjektet og andre. 

 Smitteverntiltak: Vi forutsetter at besøkende fra pressen gjør nødvendige hygienetiltak for å 

opprettholde smittevern. Dette innebærer å sette seg inn i gjeldende retningslinjer for 

håndhygiene og rengjøring av mikrofoner/annet medbragt utstyr.  

 Oppdrag på tvers av enheter: St. Olavs hospital tillater ikke oppdrag som medfører at 

journalister/fotografer beveger seg på tvers av enheter/sengetun/bygg.  

 Antall til stede i samme rom: Kun to personer fra pressen kan være til stede samtidig.  

 En representant fra Kommunikasjonsavdelingen følger med under hele besøket. 
 

St. Olavs hospital følger pandemien nøye, og retningslinjene vil kunne endres ut fra situasjonen. 
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