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Arne Skogsbakken, rådmann Søndre Land, leder i Strategisk samarbeidsutvalg
Alice Beathe Andersgaard, adm. direktør Sykehuset Innlandet
Ellen Henriette Pettersen, direktør medisin og helsefag
Benedicte Thorsen-Dahl, divisjonsdirektør Psykisk helsevern
Marianne Lundgård, fagsjef divisjon Psykisk helsevern
Kari Mette Vika, divisjonsdirektør Gjøvik-Lillehammer
Håvard Kydland, divisjonsdirektør Elverum-Hamar
Geir Kristoffersen, divisjonsdirektør Prehospitale tjenester
Astrid Millum, divisjonsdirektør Habilitering/rehabilitering
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
Tone Margrethe Melbø, Fagforbundet, arbeidstakerrepresentant kommune
Karin Frydenberg, leder praksiskonsulentene i Sykehuset Innlandet
Kristine Gaarder, ny leder praksiskonsulentene (2022) i Sykehuset Innlandet
Marthe Flugstad, avdelingssjef Samhandling og brukermedvirkning Sykehuset Innlandet
Eli Blakstad, velferdsdirektør Statsforvalteren i Innlandet
Harald Vallgårda, fylkeslege Statsforvalteren i Innlandet
Simen Dølgaard, beredskap Statsforvalteren i Innlandet

Forfall

Sekretariat: Kristin Måntrøen Lorentzen, spesialrådgiver KS, Sverre Sætre, rådgiver
Samhandling og brukermedvirkning SI, Britt Haugen, informasjonssjef stabsområde
Helse
Arne Skogsbakken, Aud Bakken, Karin Frydenberg, Kristin Måntrøen Lorentzen, Sverre
Sætre

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

142-21 Koronavirus - status tiltak og samarbeid

Situasjonsbrief ved Simen Dølgaard, fra Stasforvalteren i Innlandet. Presentasjon sendt ut 18.11.21.
Helse Sør-Øst området har raskest vekst i antall smittede, men Innlandet ligger fortsatt langt nede på
oversikteskurven. Per 17.11 var det registrert 101 med påvist covid-19.
85 prosent av de smittede er under 60 år. Det er fire kommuner i Innlandet som har lokal forskrift,
Elverum (Nord- og Sør-Odal, samt Kongsvinger). En kartlegging i kommunene viser at det er marginal
kapasitet til å avlaste spesialisthelsetjenesten.

Helseregion Sør-Gudbrandsdal
Registrerer en gradvis økning i antall smittede, men har pt ingen utbrudd. Det er delt ut mange
hurtigtester og det genererer også flere PCI-tester. Generell luftveissmitte i befolkningen er utfordrende
for både legevakt og fastlegekontor. Fokus på motivering av uvaksinerte ansatte til å vaksinere seg.
Registrer at det er vanskeligere å få tak i smittevernutstyr.
Helseregion Nord-Gudbrandsdal
Sporadisk smitte i regionen, mye sykdom i helse- og omsorgtjenesten.

Helseregion Hamar:
Situasjonen med covid-19 er fortsatt forholdsvis rolig. Spredt smitte, husstandsmedlemmer og
barnehage/skole. En kartlegging i Ringsaker kommune viser at det er 50 uvaksinerte helsepersonell og
det er en utfordring for pleie- og omsorgstjenesten. Det gjennomføres nå samtaler med alle uvaksinerte.

Helseregion Sør-Østerdal:
Elverum har fortsatt noe smitte og har lokal forskrift tom 19.11. Det er fortsatt utskrivningsklare
pasienter som ligger på sykehuset i Elverum. Åsnes kommune strever med å ta imot utskrivningsklare
pasienter. Det arbeides med tiltak. I Engerdal er utfordringen fravær i legetjenesten pga sykdom og det
er en utfordrende situasjon.
Helseregion Nord-Østerdal
Noe spredt smitte i regionen. Mange selvtester på skoler og i barnehager. Godt i gang med vaksinering
av dose 3 i den eldste aldersgruppen.
Helseregion Gjøvik
Utbruddene som har vært i Lunner og Østre Toten er under kontroll, ellers sporadisk smitte.
Utfordrende med fravær av ansatte i helse-og omsorgssektoren.

Helseregion Valdres
Ingen fra regionen deltok på møtet.

Sykehuset Innlandet
Det er sju covid -19 pasienter innlagt, fire på intensiv. Overbelegg på de medisinske sengepostene,
spesielt ved SI Elverum. Åsnes kommune har ikke hatt kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter.
Prehospitale tjenester merker også den krevende situasjonen i Åsnes.
Begge barneavdelingene har fullt belegg og flere barn ligger inne med RS-virus.
Fortsatt høyt fravær hos ansatte med luftveissymptomer. Foreløpig ikke vært nødvendig å ta ned elektiv
aktivitet , men dette vurderes kontinuerlig.
God kapasiet ved laboratoriet, men noe økt svartid kan oppstå.
Det er klart for vaksinering av dose 3 for ansatte. Avventer klarere retningslinjer sentralt.
Statsforvalteren i Innlandet - beredskap
Spørsmål knyttet til levering av utstyr og vaksiner kan koordineres av Stasforvalteren.

Det ble ikke tid til å diskutere dokumentet om skrøpelighetsvurdering, men det ble signalisert at det er
svært viktig å ha en felles oppfatning i primær- og spesialisthelsetjenesten dersom situasjonen
eskalerer.

Nytt møte torsdag 25.11.2021

Kopi: SI ledergruppe, postmottak i kommunene i Innlandet

