
 

 
 

 

 
Medlemmene i Helsefellesskap Innlandet  

Deres ref.:  Vår ref.: Haugen 
 
 

Dato: 9.12.21 

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

Møtedato/ 
sted/tid: 

Torsdag 9.12.21 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 
 
Kari Mette Vika, divisjonsdirektør Gjøvik-Lillehammer  
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 
 
Sekretariat: Kristin Måntrøen Lorentzen, spesialrådgiver KS, Sverre Sætre, rådgiver 
Samhandling og brukermedvirkning SI, Britt Haugen, informasjonssjef stabsområde 
Helse 

Forfall 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 

 
145-21 Koronavirus - status tiltak og samarbeid 
Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard; foretaket er i gul beredskap og har satt inn ekstra 
smitteverntiltak som følge av høyt pasientbelegg og stor pågang av pasienter. 
Det er i dag 10 pasienter innlagt med covid-19.  
Det er fullt på sengepostene både i somatikk og psykisk helsevern og det er høyt sykefravær. Det er 
iverksatt vaksinering med dose 3 for alle ansatte. 
Lenke: Antall innlagte pasienter på sykehus med påvist covid-19 - Helsedirektoratet 
Det er gjenopptatt kontakt med Skogli rehabiliteringssenter (beredskapsplan fra 2020) om eventuell 
avlastning dersom presset på spesialisthelsetjenesten skulle tilspisses ytterligere. 
 
Helseregion Hamar  
Betydelig økt smittetrykk i regionen, 234 har testet positivt de siste tre dagene. Det er iverksatt mer 
kapasitet på smittesporing både på dag og ettermiddag. Mangler hurtigtester. Vaksineringen går raskere 
unna enn beregnet og i løpet av neste uke har alle over 65+ fått/blitt tilbudt boosterdose. Fortsetter 
vaksinering hos de med intervall på mer enn fem måneder. Mye smitte på skoler og i barnehager. Nye 
retningslinjer for karantene fører til stort fravær i helsesektoren og det meldes om slitasje. 
Hamarregionen har god timing med bemannet legevaktbil fra januar 2022, et samarbeidsprosjekt med 
prehospitale tjenester SI. Mål er bla. å forebygge innleggelser i sykehus. 
 
Helseregion Sør-Østerdal 
Økende smittetrykk i regionen, spesielt har Åsnes kommune store utfordringer i hjemmetjensten. 
Fortsatt mye sykdom og fravær hos ansatte pga luftveissykdommer og karanteplikt. Elverum kommune 
har rigget plasser for å kunne avlaste hvis nødvendig, men personale er ikke på plass enda. Krevende 
periode for hele sektoren. 
 
Helseregion Nord-Østerdal  
Økt smittetrykk siste uke, 60 testet positivt. Spredning jevnt over i regionen, men det er spesielt 
skoler/barnehager som er berørt. Økt press på tjenesten. Vaksinering med dose 3 for 65+ er ferdig. 
Manko på hurtigtester. Har tatt opp igjen tidligere plan om interkommunal koronapost hvis det skulle bli 
behov for å iverksette denne. 
 
Helseregion Nord-Gudbrandsdal 
Lite smitte i Lesja og Dovre, men økt smittetrykk i de øvrige kommunene. Mye luftveissykdommer og 
derav fravær i helsesektoren påvirker bemanningssituasjonen. 
 
Helseregion Sør-Gudbrandsdal 
Økning i antall smittede i regionen, spesielt i Lillehammer kommune. Mange som tar hurtigtester. 
Bekymret for bemanning i helsesektoren pga sykefravær/karantene blant ansatte. Alle avdelinger er 
fulle, men det er mulig å omrokkere og iverksette intermediærsenger (beredskapsplan fra 2020) dersom 
situasjonen krever utskrivning fra sykehus. Viktig med god dialog om dette skulle bli aktuelt. 
 
Helseregion Valdres 
Økt smitte, over 40 testet positivt og avventer svar på flere som har testet positivt på hurtigtester. Påvist 
omikrom i tre kommuner. Stort fravær i sektoren, har innført «trafikklys» i skolene og testregime for 

https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/antall-innlagte-pasienter-pa-sykehus-med-pavist-covid-19
https://www.lhl.no/ressurssenter-for-hjerterehabilitering/rehabiliteringstilbud-i-hso/skogli-helse-og-rehabilitering/


  

 
 

 
 

ikke fullvaksinerte. Vaksinerer så snart det er mulig med hensyn til intervall mellom dose 2 og 3. 
Tidligere plan om interkommunale koronasenger kan tas i bruk hvis det blir nødvendig. 
 
Helseregion Gjøvik 
Økt smittetrykk i hele regionen. Mangler hurtigtester. Vanskelig å planlegge for økt kapasitet når det er 
manko på ressurser (fravær pga sykdom/karantene). Ønsker en felles plan for hvordan dette best skal 
håndteres. 
 
Konferanseplikt 
På grunn av stort press på de medisinske sengepostene, i tillegg til høyt sykefravær, er det innført 
konferanseplikt ved alle akutte innleggelser i somatiske avdelinger i Sykehuset Innlandet for pasienter 
fra sykehjem og andre døgninstitusjoner. Konferering skal foregå mellom leger og gjelder fra og med 9. 
desember til 15. januar 2022 (brev sendt til kommuneoverleger, fastleger og legevakter.. Elektiv 
aktivitet er tatt ned ved kirurgiske avdelinger for å redusere belastningen for intensivenhetene og for å 
kunne bistå medisinske avdelinger med sengeplasser og bemanning. I den situasjonen sykehusene er , er 
det ekstra viktig med dialog i forkant av innleggelser.  
 
Innspill i forkant av møtet fra leder for praksiskonsulentete i SI, Karin Frydenberg; – vi har forståelse for 
at sykehuset nå har endret driften pga overbelastede avdelinger. Dette er noe fastleger, henvisere og 
koordinatorer for pasientene nå merker. Tilbudene er redusert, pasienter får utsatt operasjoner og 
utredninger, og fastlegene må arbeide med dette i et endret og usikkert farvann (både for fastleger og 
pasienter) som er uvant å stå i alene. Det har ved flere anledninger vært konferanseplikt i helseforetaket. 
Kunne det være mulig at vi fastleger får en ny type konferansemulighet med spesialistene når pasientene 
må vente eller avvises pga redusert drift? 
 
Innspill fra kommuneoverleg formidlet til leder av Helsefellesskap Innlandet; ikke alle har lege tilstede 
på sykehjem/institusjon og har derfor behov for at sykepleier kan ivarta denne konferanseplikten. 
Det er et større behov for samhandling nå når situasjonen tilspisses. Både i kommunene og i 
spesialisthelsetjenesten er det viktig at det er «de riktige» pasientene som blir flyttet/omrokkert. 
 
Beslutning: Det oppnevnes en hurtigarbeidende ressursgruppe; Ellen H. Pettersen, Karin Frydenberg og 
Lisbet Kjøniksen får i oppgave å utarbeide utkast til hvordan triageringen best skal kunne ivaretas når 
presset på både sykehus og kommuner er slik situasjonen er nå. 
 
 
Nytt møte torsdag 16.12.2021 kl. 08.00 
 
Kopi: SI ledergruppe, postmottak i kommunene i Innlandet 
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