Medlemmene i OSU

Deres ref.:

Vår ref.:

Silseth

Dato:

11.11.21

REFERAT- EKSTRAORDINÆRT MØTE I OVERORDNET SAMARBEIDSUTVALG
Møte:
Møtedato/
sted/tid:
Faste
deltakere:

Overordnet samarbeidsutvalg – møte pr videokonferanse eller telefon
Torsdag 11.11.21 Kl 08.00-08.30 – Nettmøte

Arne Skogsbakken, rådmann Søndre Land, leder i OSU
Alice Beathe Andersgaard, adm. direktør Sykehuset Innlandet
Marianne Lundgård, fagsjef divisjon Psykisk helsevern
Kari Mette Vika, divisjonsdirektør Gjøvik-Lillehammer
Håvard Kydland, ass. divisjonsdirektør Elverum-Hamar
Lisbet Kjøniksen, Gjøvik
Marit Motrøen, GSU Tynset
Arne Jørstad, GSU Elverum-Hamar
Bernt Tennstrand, GSU Lillehammer
Gunn Rauken, Brukerutvalget SI
Jørunn Hassel, brukerrepresentant kommune
Marianne Nielsen, NSF, arbeidstakerrepresentant SI
Tone Margrethe Melbø, Fagforbundet, arbeidstakerrepresentant kommune
Karin Frydenberg, leder praksiskonsulentene i SI
Kristine Gaarder, blir ny leder praksiskonsulentene i SI
Marthe Flugstad, avdelingssjef Samhandling og brukermedvirkning SI

I tillegg var nye representanter i Helsefellesskap invitert; Astrid Millum, Therese Hole,
Aud Bakken, Sverre Rudjord, Aino Kristin Kristiansen, Bård Sundmoen Aas

Ellen Henriette Pettersen, direktør medisin og helsefag
Eli Blakstad, velferdsdirektør Statsforvalteren i Innlandet
Harald Vallgårda, fylkeslege Statsforvalteren i Innlandet – Bente Westrum, stedfortreder
Guri Rudi, Statsforvalteren i Innlandet
Benedicte Thorsen-Dahl, divisjonsdirektør Psykisk helsevern
Geir Kristoffersen, divisjonsdirektør Prehospitale tjenester (observatør)
Forfall

BESØKSADRESSE
Furnesveien 26
2380 Brumunddal

Sekretariat: Kristin Måntrøen Lorentzen, spesialrådgiver KS, Sverre Sætre, rådgiver
Samhandling og brukermedvirkning SI, Britt Haugen, informasjonssjef stabsområde
Helse
Lisbet Kjøniksen, Eli Blakstad og Guri Rudi

POSTADRESSE
Postboks 104
2381 Brumunddal

Tlf: 06200 Faks: 623 33 450
E-post: postmottak@sykehuset-innlandet.no

Org.nr.

983 971 709

Konkrete problemstillinger vedrørende vaksinering i sykehus,
•
•

smittevernoverlege Eleni Michaelidou tlf 481 73 421/484 65 446
direktør medisin og helsefag Ellen H. Pettersen 958 91 994

141-21 Koronavirus - status tiltak og samarbeid

Karin Frydenberg orienterte om at Kristine Gaarder overtar som leder for praksiskonsulentene og er
med på møtet i dag.

Gjøvik, Hadeland:
Det ble orientert om smittesituasjonen og antall registrerte tilfeller av Covid-19 :Gjøvik – 12, Vestre
Toten – 5, Østre Toten 13, Gran 34 og Lunner 4.

Valdres:
Det er covid-19 smitte i alle valdreskommunene, untatt Etnedal. Det er omfattende smitte i Nord-Aurdal
og Sør-Aurdal kommune. Opplever kontroll på utbruddet.
Øystre Slidre har innført munnbindpåbud i helseinstitusjoner. Kommunene er godt i gang med dose 3vaksinering.
Kommunene har kontroll på utskrivningsklare pasienter. Redusert inntak til korttidsplasser fra
kommunen, kan være utfordrende for hjemmetjenesten.

Hedmarken:
Situasjonen med covid-19 er forholdsvis rolig, men det registreres økende smitte. Ansatte er flinke til å
holde seg hjemme ved sykdom, og det kan by på utfordringer med tanke på bemanning.
Stor økning i testing, og en forventer en økning til 6000 hurtigtester neste uke.

Hamar kommune har fortsatt utfordringer med utskrivningsklare pasienter, men har vært noe roligere i
det siste.
Nord-Østerdal:

Det ble orientert om smittesituasjonen i regionen er forholdsvis rolig, med noe spredt smitte.
Ingen lokale forskrifter.
Sør-Østerdal:

Engerdal, Stor-Elvdal og Elverum har hatt noe smitte.
Elverum har lokal forskrift. Det er fortsatt utskrivningsklare pasienter på SI- Elverum. Åsnes kommune
strever for tiden med å ta imot utskrivningsklare pasienter. Det arbeides med tiltak
Nord-Gudbrandsdal:

Ingen fra Nord-Gudbrandsdal deltok på møtet.
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Sør-Gudbrandsdal
Det har vært en svak økning med smitte i hele distriktet og det tas mye tester. Det er mye
luftveisinfeksjoner, noe som medfører stor pågang på legetjenesten. Det er kapasitetsutfordringer på
legevaktene.

Det arbeides med vaksinasjonsstatus. Det er utfordrende å få oversikt over ikke vaksinerte ansatte.
Lillehammer kommune har fått bedre kontroll på utskrivingsklare pasienter etter at kommunen åpnet
flere plasser på Helsehuset fra 1.oktober.
Sykehuset Innlandet:

Det er fire Covid -19 pasienter på intensiv. Det er en del smitte blant ansatte og pågående utbrudd i flere
hus. På infeksjon, Lillehammer er det derfor fortsatt redusert drift.

Det har vært stor pågang på de medisinske avdelingene, og barne-og ungdomsavdelingene. Covid 19,
RS virus, influensa og forsinket sykelighet i befolkningen sammenlignet med normalår er faktorer som
samlet sett fører til økt akutt sykelighet i befolkningen og det er foventet stort behov for innleggelser.
Ansatte med pasientkontakt skal tilbys 3. dose for å beskytte pasientene mot smitte.

Det ble tatt opp at det er mottatt henvendelser fra kommuneoverleger om behov for å kjenne status på
sykehusene som grunnlag for riskovurderingen kommunene rapporterer til Helsdirektoratet. Det ble
diskutert hvordan kommuneoverlegene kan holdes orientert. Det ble bestemt at
kommunerepresentantene fast videresender OSU-referatene til alle kommuneoverlegene i sitt område
til orientering.

Det avtales nytt møte i OSU neste uke. På neste møte diskuteres samarbeid om skrøpelige eldre. Notatet
om skrøpelighetskriteriene vedlegges referatet.

Kopi: SI ledergruppe, postmottak i kommunene i Innlandet

3

