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Torsdag 07.04.2022 Kl 08.00-08.30 – 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
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, Lisbeth Kjøniksen, Alice Beate Andersgaard, Kristin Måntrøen Lorentzen,
Harald Vallgårda, Benedicte Thorsen-Dahl

17-22 Flyktningesituasjonen – håndtering i Innlandet
Statsforvalter
Statsforvalter gav en kort orientering om flyktningesituasjonen. Tallgrunnlaget må fortsatt tas som
føreløpig orientering. Det er under planlegging registreringsmottak i Innlandet, med forventet oppstart
etter påske. Det er kontinuerlig planlegging på å oppskalere kapasitet i Innlandet, og 7 akuttmottak er i
drift eller klargjordt for mottak. Ytterligere 6 akuttmottak er under planlegging. Dette er i tillegg til de 4
eksisterende mottakene på Innlandet. Det oppleves å være noe treghet i systemet, da mottak av
flyktninger stiger sagte på nyetablerte mottak, med unntak av i Helseregion Valdres.
Sykehuset Innlandet
Sykehuset Innlandet HF avventer anskaffelse av evt nytt mobilt røntegenapparat, før de er sikre på at
det er behov for en eventuell nyanskaffelse. Det planlegges for, i størst mulig grad, å gjennomføre TBC
screening og laboratorieprøver desentralt hvis Haslemoen blir et mottak for innkavartering før
registrering. Dette reduserer behov for pasienttransport og pasientstrøm inn i sykehuset.
Det er mottatt mange henvendelser vedr kurs innen psykisk helse. Facebooksiden benyttes aktiv og
fungerer godt som utveksling av informasjon. Prehospital tjeneste vil ha møte i dag med fylkeskomunen
vedr transport.
Helseregion Sør-Gudbrandsdal
Det er planlagt mottak på Hornsjø Fjellhotell. Helseregionen har erfaring med det fra tidligere, og
vurdere nå hvordan utfordringer relatert til transport og tilgang på helsetjenester kan håndteres. Det
kan bli utfordring relatert til rekruttering av fastleger. Kommunene har satt av ressurser for å vurdere
helsestatus. Det er fokus på at alle flyktninger skal mottas og ivaretas på en god måte. Eksisterende
kontinuitetsplaner setter oss i stand til å eskalere tjenester ved evt behov.
Helseregion Nord-Gudbrandsdal
Samme status som forrige uke med at det er noe uoversiktlig flyktningesituasjon på regionsnivå. Størst
aktivitet knyttet til å registrere flyktninger, legge til rette boliger og fase barn inn i barnehage og skole.
Helseregion Gjøvik-Hadeland
Det er ikke noe nytt å melde og samme status som i forrige uke ved at flyktningetjenesten bygges opp i
ordinært tjenesteapparatet. Det er oppskalering på helsetjenesten. Den største usikkerhet er på
kapasitet hos fastleger.
Helseregion Valdres
Kort oversikt over flyktningesituasjonen i helseregionen ved : Vestre-Slidre (17), Etnedal (6), Sør-Aurdal
og Østre-Slidre (ingen), Nord-Aurdal (42), Vang (80). Kurs på Kompetansebroen vedr mottak, praktiske
opplysninger og traumer ser interessant ut. Flyktningetjenesten bygges opp i ordinært tjenesteapparat.
Helseregion Hamar
Det er skole og barnehage som har størst utfordringer med å øke og tilrettelegge tjenester. Kapasiteten
for helsesykepleiere økes, og øvrige helsetjenester har ikke merket noen økning. Kontinuitetsplanene
setter oss i stand til å eskalere tjenester ved evt behov.
Helseregion Sør-Østerdal
Ikke noe nytt å melde.
Helseregion Nord-Østerdal
Ingen status

18-22 Eventuelt
Ekstraordinært møte utgår de to neste ukene, i påskeuken og uken etter. Det er planlagt møte i
strategisk samarbeidsutvalg 25.4. Leder og nestleder kommer tilbake med møteinnkallelse ved behov.

Kopi: SI ledergruppe, postmottak i kommunene i Innlandet

