
 

 
 

 

 
Medlemmene i Helsefellesskap Innlandet  

Deres ref.:  Vår ref.: Haugen 
 
 

Dato: 25.11.21 

REFERAT- EKSTRAORDINÆRT MØTE I HELSEFELLESSKAP INNLANDET - SMITTESITUASJONEN  
 
Møte:  Møte pr videokonferanse eller telefon 

Møtedato/ 
sted/tid: 

Torsdag 25.11.21 Kl 08.00-08.30 – Teams 

Faste 
deltakere: 
 

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 
 
Sekretariat: Kristin Måntrøen Lorentzen, spesialrådgiver KS, Sverre Sætre, rådgiver 
Samhandling og brukermedvirkning SI, Britt Haugen, informasjonssjef stabsområde 
Helse 

Forfall Arne Skogsbakken, Håvard Kydland, Marianne Lundgård, Astrid Millum, 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 

 
143-21 Koronavirus - status tiltak og samarbeid 
Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard innledet med å orientere om at sykehuset siden i 
går er i grønt beredskap med ekstra tiltak som følge av flere med luftveissykdom, krevende situasjon 
med isolasjon av pasienter, fravær hos ansatte og smitteutbrudd ved sykehuset på Gjøvik. 
Pasientstrømmen blir pt omdirigert til sykehusene i Elverum og Tynset. 
Lenke: Antall innlagte pasienter på sykehus med påvist covid-19 - Helsedirektoratet 
 
Situasjonsbrief ved Simen Dølgaard, fra Stasforvalteren i Innlandet.  
Registreringer viser en liten nedgang siden siste uke. Nedadgående trend også nasjonalt. Vekst i antall 
innleggelser. 219 smittede, jevnt fordelt i fylket. Smitte i alle aldersgrupper, 15 prosent er i alderen over 
60 år. Testaktiviteten er noe lavere. Kartleggingen i kommunene viser også nå at det er marginal 
kapasitet til å avlaste spesialisthelsetjenesten. 
 
Helseregion Gjøvik 
Økt smittetrykk i regionen, registrert utbrudd ved sykehjem i Gjøvik. Det er etablert møtestruktur med 
medisinsk avdeling SI Gjøvik og kommunene for å kunne vurdere pasientflyten, spesielt de skrøpelige. 
Mange syke ansatte og en utfordring med å skaffe vikarer.  
 
Helseregion Valdres 
Det er registrert smitte i alle kommunene i regionen. Situasjonen er under kontroll. Spesielt skole og 
mottak som er rammet. Innført besøkskontroll ved instituasjoner, skole/barnehage på gult nivå, innført 
bruk av munnbind på sykehjem der 1-metersregel ikke kan ivaretas. Sårbar bemanningssituasjon. 
 
Helseregion Sør-Gudbrandsdal 
Registrerer en gradvis økning i antall smittede, ingen utbrudd. Økt sykefravær blant ansatte, krevende å 
få vikarer. Kan ta imot utskrivningsklare pasienter, men har ikke kapasitet til å ta imot pasienter for 
avlastning som vil kreve økt kompetanse. 
 
Helseregion Nord-Gudbrandsdal 
Lavt smittetrykk i regionen. Vaksinering med dose 3 pågår. Generelt mye luftveisproblem, ansatte som 
er syke, vanskelig med vikarer. Tar imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus. 
 
Helseregion Nord-Østerdal  
Lite smittetrykk, men det er registrert økende tendens nord i regionen. Skoler er utstyrt med egentester. 
Innført noe hjemmeskole/undervisning pga generelt flere med luftveissykdom. Økt behov for 
informasjon til ansatte. 
 
Helseregion Sør-Østerdal 
Smittetrykket i Elverum er redusert, lite smitte i de øvrige kommunene i regionen med unntak av Åsnes. 
Generelt mange med luftveissykdom og fravær blant ansatte. Åsnes kommune får nå noe avlastning fra 
Våler med å ta imot utskrivningsklare pasienter. De øvrige kommunene tar imot utskrivningsklare 
pasienter. Utskrivningsklare pasienter; oppfordrer sykehuset til å oppdatere helseopplysninger og ikke 
love noe på kommunenes vegne. 
  
Helseregion Hamar  

https://sykehuset-innlandet.no/nyheter/ekstra-tiltak-grunnet-stor-pasientpagang
https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/antall-innlagte-pasienter-pa-sykehus-med-pavist-covid-19


  

 
 

 
 

Redusert smittetrykk i regionen. Ingen kommuner med lokale forskrifter. Hamar kommune sliter med 
fravær hos ansatte og vansker med å få vikarer. Skaper noe utfordring med utskrivningsklare pasienter. 
Vil opprettholde teststasjon til mars. 80 prosent av prioriterte har nå fått vaksine dose 3. 
 
Sykehuset Innlandet   
Ellen H. Pettersen; God kapasiet ved laboratoriet, men noe økt svartid kan oppstå.  
Sykehuset Innlandet startet denne uka med vaksinering av ansatte med dose 3 av koronavaksinen. 
Sykehuset Innlandet har så langt fått tildelt 6.000 vaksinedoser.  
Ved sykehuset på Gjøvik er det innført midlertidig besøksforbud på sengepostene. 
 
Dokumentet «Beslutningsstøtte for vurdering av innleggelse ved mistenkt eller påvist covid-19 
infeksjon, SI opptaksområde» vil bli gjennomgått på nytt av praksiskonsulentene og direktør Medisin 
og helsefag for å vurdere om dette kan være til hjelp i vurdering av innleggelse for andre enn de som har 
fått påvist covid-19. 
 
Nytt møte torsdag 1.12.2021 
 
Kopi: SI ledergruppe, postmottak i kommunene i Innlandet 
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