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REFERAT- EKSTRAORDINÆRT MØTE I HELSEFELLESSKAP INNLANDET - SMITTESITUASJONEN
Møte:
Møtedato/
sted/tid:
Faste
deltakere:

Møte pr videokonferanse eller telefon

Torsdag 2.12.21 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
Benedicte Thorsen-Dahl, divisjonsdirektør 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
Karianne Sten Solheim , 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
Benedicte Thorsen-Dahl, Kari Mette Vika, Sverre Sætre, Gunn Rauken, Karianne Sten
Solheim, Karin Frydenberg,

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

144-21 Koronavirus - status tiltak og samarbeid
Direktør Medisin og helsefag Ellen H. Pettersen; foretaket er fortsatt i grønt beredskap med ekstra tiltak
som følge kapasitetsutfordringer, særlig ved medisinske avdelinger. Pasientstrømmer er endret ved at
kirurgiske og ortopediske pasienter fra Nordre Ringsaker og SI Gjøvik sitt opptaksområde, skal til
henholdsvis SI Hamar og SI Elverum. Indremedisinske pasienter fra Stor-Elvdal og Engerdal skal til SI
Tynset

Det er i dag 9 pasienter innlagt med Covid-19.
Det er fullt på sengepostenen og høyt sykefravær pga luftveisinfeksjoner. Fortsatt høyt belegg på
barneavdelingene, mange med RS-virus.
Lenke: Antall innlagte pasienter på sykehus med påvist covid-19 - Helsedirektoratet

Noe nedtak i elektiv behandling, både innen kirurgi og medisin. God testkapasitet på laboratoriet.
Sykehuset har startet vaksinering med dose 3. Nye endringer i retningslinjer gjør at alle ansatte vil få
tilbud om dose 3, ikke bare de som har pasientkontakt.

Situasjonsbrief ved Simen Dølgaard, fra Stasforvalteren i Innlandet.
Registreringer viser fortsatt vekst i smittesituasjonen nasjonalt og flere pasienter med
luftveisproblematikk legges inn på sykehus, Helse Sør-Øst området har størst vekst, Innlandet ligger
fortsatt lavt nede på oversikten. Det er ingen kommuner eller aldersgrupper som skiller seg ut, antall
smittede er om lag 100 per dag (snitt). Registrerer økt bruk av hurtigtester, forbruket har skutt i været.
Viktig at det rapporteres inn behov slik at det er en sentral oversikt for å kunne sikre beredskap.
Helsemyndighetene har høye forventninger til vaksinering med dose 3, med et måltall på 28.000 per
uke.

Helseregion Gjøvik
Økt smittetrykk i hele regionen. Ser ut til å være klynger (kontroll), ingen registrerte utbrudd.
Utfordrende at det kommer uklare beskjeder om vaksinering med dose 3, skaper store utfordringer med
rigging. Ønsker mer helhetlig planlegging. Helse og omsorg er preget av mye sykdom hos ansatte i
sektoren.
Helseregion Valdres
Sporadisk smitte, er under kontroll. Vært økt press på Østre Slidre Sårbar bemanningssituasjon, bruk av
mye overtid. Dose 3 settes når det er klart ihht intervall mellom den og dose 2. Usikre på hvordan en
drop-in vaksinering vil fungere.

Helseregion Sør-Gudbrandsdal
Økning i antall smittede. Økt sykefravær blant ansatte. Alle avdelinger er fulle, men det er mulig å
omrokkere dersom situasjonen krever utskrivning fra sykehus. Viktig med god dialog om dette skulle bli
aktuelt. God kapasitet til å vaksinere, men det er kostbart for kommunen å ha en slik rigg stående.

Helseregion Nord-Gudbrandsdal
Økende smittetrykk, spesielt i Vågå. Utfordring med sykefravær i helse og omsorgssektoren. Røde Kors
bidrar med «frokostverter» slik at helsepersonell blir avlastet og kan ivareta andre oppgaver. Klare til å
vaksinere de under 65 år når tiden for dette er klart.

Helseregion Nord-Østerdal
Økt smittetrykk siste uke (40-50), inkludert Røros og Holtålen. Både skoler/barnehager og ansatte er
berørt. Økt press på tjenesten. Vaksinering med dose 3 pågår.

Helseregion Sør-Østerdal
Økt smittetrykk i regionen påvirker hele sektoren, mye sykdom hos ansatte. Tar imot utskrivningsklare
pasienter. Krevende å holde tritt med retningslinjer for vaksinering når de endres så ofte. Det er mye
logistikk som skal på plass. Spent på utviklingen av luftveissykdommer framover.

Helseregion Hamar
Økt smittetrykk, spesielt i Hamar og Stange. Enkelte ansatte smittet, men situasjonen er under kontroll
foreløpig. Mye smitte på skoler og i barnehager. Rutinemessig testing av alle som har vært i Sør-Afrika,
Isolasjon ved mistanke om smitte med omikron. Det er mistanke hos to personer.
God testkapasitet, ser at mange benytter hurtigtester. Alle over 65 år skal ha fått dose 3 før jul. Venter da
på tid for videre vaksinering (6 mnd intervall fra dose 2). Ansatte i helse og omsorgssektoren er slitne.
Nytt møte torsdag 9.12.2021

Til neste møte skal helseregionene og Sykehuset Innlandet starte planlegging av hvordan vi
kan/skal håndtere ytterligere belastning over tid.
Kopi: SI ledergruppe, postmottak i kommunene i Innlandet

