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REFERAT- EKSTRAORDINÆRT MØTE I HELSEFELLESSKAP INNLANDET FLYKTNINGESITUASJONEN
Møte:

Møte pr videokonferanse eller telefon

Møtedato/
sted/tid:
Faste
deltakere:

Torsdag 31.03.2022 Kl 07.30-08.00 – Teams
Arne Skogsbakken, rådmann Søndre Land, leder i Strategisk samarbeidsutvalg
Alice Beathe Andersgaard, adm. direktør Sykehuset Innlandet
Ellen Henriette Pettersen, direktør medisin og helsefag
Marianne Lundgård, rådgiver Psykisk helsevern
Benedicte Thorsen-Dahl, divisjonsdirektør Psykisk helsevern
Kari Mette Vika, divisjonsdirektør Gjøvik-Lillehammer
Geir Kristoffersen, divisjonsdirektør Prehospitale tjenester
Astrid Millum, divisjonsdirektør Habilitering/rehabilitering
Håvard Kydland, konst. divisjonsdirektør Elverum-Hamar
Lisbet Kjøniksen, Helseregion Gjøvik
Bernt Tennstrand, Helseregion Sør-Gudbrandsdal
Therese Hole, Helseregion Nord-Gudbrandsdal
Aud Bakken, Helseregion Valdres
Sverre Rudjord, Helseregion Hamar
Aino Kristin Kristiansen, Helseregion Sør-Østerdal
Bård Sundmoen Aas, Helseregion Nord-Østerdal
Gunn Rauken, Brukerutvalget Sykehuset Innlandet
Jørunn Hassel, brukerrepresentant kommune
Marianne Nielsen, NSF, arbeidstakerrepresentant Sykehuset Innlandet
Ida Høiby, NSF, arbeidstakerrepresentant for kommunene
Karianne Sten Solheim, Fagforbundet, arbeidstakerrepresentant kommune
Kristine Gaarder, leder praksiskonsulentene i Sykehuset Innlandet
Marthe Flugstad, avdelingssjef Samhandling og brukermedvirkning Sykehuset Innlandet
Kristin Måntrøen Lorentzen, spesialrådgiver KS-Innlandet, observatør fra KS
Eli Blakstad, velferdsdirektør Statsforvalteren i Innlandet
Simen Dølgaard, Statsforvalter Innlandet
Solveig Hansen, Statsforvalter Innlandet
Harald Vallgårda, fylkeslege Statsforvalteren i Innlandet

Forfall

Sekretariat: Janne Lind, interkommunal rådgiver, Helsefellesskapet Innlandet, Sverre
Sætre, rådgiver Samhandling og brukermedvirkning SI, Britt Haugen, informasjonssjef
stabsområde Helse
Sverre Sætre, Kristine Gaarder, Bernt Tennstrand, Bård Sundmoen Aas.

15-22 Flyktningesituasjonen – håndtering i Innlandet
Statsforvalter
Statsforvalter gav en kort orientering om flyktningesituasjonen. Dette må fortsatt tas som foreløpig
orientering, da det er daglige avklaringer og oppskalering av kapasitet i Innlandet. Det arbeides
kontinuerlig med å effektivisere prosessen med mottak av flyktninger. Det er under testing digital
registreringsløsning for blant annet Innlandet, mottakskapasitet økes i Innlandet og forbedringer med
flyt på Råde mottakssenter. Det er registrert nasjonalt 1200 vedtak om kollektiv beskyttelse, hvorav ca
300 er fra Innlandet.
Sykehuset Innlandet
Sykehuset Innlandet HF ber om at kommuner benytter de kontaktopplysningene som er på nettsidene
for SI, for å avtale screening på flyktninger fra Ukraina. Det vil være viktig med god planlegging om det
blir behov for screening av mange av flyktningene som kommer til Innlandet.
Det er ønskelig i størst mulig grad å ta TBC screening desentralt. Det vil gi mindre behov for transport
og redusere risiko for smitte. Her vil sykehuset vurdere muligheter å benytte lokalmedisinske sentre og
mobilt røntgen. I tillegg må laboratorieprøver spesialbehandles, så transport, mottak og volum må
planlegges.
Opplæringsprogram med instruktør som går over 2 dager, som var planlagt 4. og 5. mai vedr metode
knyttet til «Children and war fundation», for 25 deltager, vil bli flyttet til etter påske. Det vurderes
fortløpende om det er behov for å gjennomføre flere kurs. Kommuner kan melde om behov på felles
mailadresse: DPHflyktninger@sykehuset-innlandet.no
Vi minner om at Sykehuset Innlandet har lagt ut informasjon på nettsidene om kurs, kontaktinformasjon
og samlet nyttig informasjon på Kompetansebroen.
Kontaktinformasjon vedr spørsmål, råd- og veildning kan rettes til:
 Egen Face book gruppe er etablert: «Verktøykassa for deg som jobber med flyktninger»
 Arbeidsgruppe i Psykisk helsevern med felles mailadresse: DPHflyktninger@sykehuset-

innlandet.no
Informasjon om nyttige nettsider er samlet på Kompetansebroen:

Kompetansebroen • Portal for kunnskapsdeling i helsetjenesten Kompetansebroen
Grunnkurs Traume – se lenken:

https://sykehuset-innlandet.no/arrangementer/grunnkurs-traumebehandling
Dette er egnet for kommunene som får folk som blir bosatt.
Helseregion Sør-Gudbrandsdal
Ingen status.
Helseregion Nord-Gudbrandsdal
Samme status som forrige uke med at det er noe uoversiktlig flyktningesituasjon på regionsnivå.
Kapasiteten i flyktningetjenesten skaleres opp i ordinært tjenesteapparat.
Helseregion Gjøvik
Flyktningetjenesten må bygges opp i ordinært tjenesteapparatet. Det er oppskalering på helsetjenesten.
Den største usikkerhet er på kapasitet hos fastleger.

Helseregion Valdres
Samme status som forrige uke med at flyktningetjenesten må bygges opp i ordinært tjenesteapparatet.
Mottak på Hovda er operativ. Det er igangsatt stort samarbeide med frivillighet.
Helseregion Hamar
Vi har ikke oversikt over hele flyktningesituasjonen i helseregionen, men Ringsaker har kapasitet og
gjennomført åpent møte i kommunen om situasjonen. Flyktningetjenesten ivaretas i ordinær
tjenesteapparat.
Helseregion Sør-Østerdal
Mottak på Drevsjø og Våler er operativ. Det er noe belastning på helsetjenesten, og noe usikkerhet
relatert til smittesituasjon. Kommunene setter pris på kontaktinformasjon og kurs fra Sykehuset
Innlandet. Det er noe utfordring med pasientreiser for de som ikke er registrert, men det tas direkte
kontakt for å avklare situasjonen.
Helseregion Nord-Østerdal
Ingen status.
16-22 Eventuelt
Denne informasjonen vil også bli formidlet i kommunemøtet senere i dag (31.02.22) i regi av
Statsforvalteren.

Kopi: SI ledergruppe, postmottak i kommunene i Innlandet

