
 

 
 

 

 
Medlemmene i Helsefellesskap Innlandet  

Deres ref.:  Vår ref.: Haugen 
 
 

Dato: 23.12.21 

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

Møtedato/ 
sted/tid: 

Torsdag 23.12.21 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 Kristin Måntrøen Lorentzen, Sverre Sætre, Arne Skogsbakken (delvis med), Karianne 
Sten Solheim, 

 



  

 
 

 
 

 
 
 
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 

 
Åpningstider på mikrobiologen i julen  
 
Avdeling for mikrobiologi er tilstede 08:00 – 21:30 alle hverdager 
Juleaften, 1. juledag, 2. juledag, nyttårsaften og 1. nyttårsdag og søndag 2. januar er 08:00 – 15:00 
 
Telefontiden er hhv 08:00 – 21:00 og 08:00 – 15:00 | telefon: 61 27 29 04 / 61 27 29 05 
 
Merete Holth, Avdelingssjef MHA, Medisinsk mikrobiologi  
Divisjon medisinsk service 

 
 
147-21 Koronavirus - status tiltak og samarbeid 
 
Situasjonsbrief ved Simen Dølgaard, fra Stasforvalteren i Innlandet.  
Tendens til noe «utflating» og at det er flere yngre som tester positivt. Tall fra kommunene: 

• 50% melder utfordret situasjon 
• 25% melder utfordret testkapasitet 
• 50% har iverksatt kontinuitetsplan 

• 70% har omdisponert innad 
• 40% har omdisponert til 
• 90% har rekrutteringstiltak 
• 60% benytter frivillige 
• 20% bruker pårørende 

• 40% har samarbeid om folk 
• 30% har samarbeid om plasser 
• 50% har planer for økt behandlingsnivå i tjenestene 
• 40% har planer for økt kapasitet mottak fra spesialisthelsetjenesten 

 
Helseregion Sør-Gudbrandsdal 
Økt smitte i regionen, fra 20 prosent forrige uke til 35 prosent nå. Pågående utbrudd i Nord-Fron, 
foreløpig ikke helt kontroll. Lillehammer har hatt utbrudd i barnehager, dette er under kontroll. Nylig 
påvist utbrudd i hockeymiljøet, her følges utviklingen. Krevende med bemanningssituasjon i tjenesten, 
har iverksatt kriseberedskap. Åpent for vaksinering i romjula. 
 
Helseregion Nord-Gudbrandsdal 
Lavt smittetrykk pt, men følger utviklingen nøye nå med mer mobilisering av folk i julehelga/romjula. 
Kan åpne for noen intermediærsenger dersom situasjonen krever dette. Sliter med bemanning. Ikke 
stort press på teststasjon nå, oppfordrer flere til å ta hurtigtest. 
 
Helseregion Valdres 
Situasjonen er som tidligere. Påvist smitte i skole. Sør-Aurdal har gult nivå. Høyt sykefravær pga 
luftveissykdommer. Økt forbruk av hurtigtester. Krevende med utskrivningsklare pasienter, men ikke 
kritisk. 
 
 



  

 
 

 
 

Helseregion Gjøvik 
Økt smittetrykk i Gjøvik-området, ca 20 prosent er omikron. Noe lavere smittetrykk ellers i 
helseregionen. Stort press på tjenesten pga sykefravær og utfordringer med vikarer. Vaksinerer i 
romjula. 
 
Helseregion Hamar 
Fortsatt stort smittetrykk i Hamar, Stange og Ringsaker. Noe mindre i Løten. Økning i antall med påvist 
omikron. Høyt fravær i tjenesten. Pågående utbrudd ved et asylmottak, følges nøye. Åpent for 
vaksinering i romjula. 
 
Helseregion Sør-Østerdal 
Smittetrykket har «flatet» noe ut. Det er sykefravær i tjenesten som er en stor utfordring. Vanskelig å få 
vikarer med «rett» kompetanse. Det er åpnet nye plasser i Elverum kommune for å ta imot 
utskrivningsklare pasienter.  
 
Helseregion Nord-Østerdal  
Smittetrykket er avtatt i helseregionen. God kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter. 
Vaksinerer i romjula. Forberedt på økt smitte i forbindelse med høyere mobilitet. 
 
Sykehuset Innlandet 
Ellen H. Pettersen; 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 12 pasienter innlagt med covid-19, fem er på intensiv.   
Det har den siste tiden vært allokert få hurtigtester til spesialisthelsetjenesten, men dette er endret for å 
kunne gjennomføre fritak for karantene i arbeidstiden. Stor utfordring med sykefravær og bemanning. 
Det er gjort endringer i pasientbrev ved utsettelse/endring av time som følge av at foretaket er i gul 
beredskap og utsettelse av timer. Pasientbrevene skal også vurderes for å kunne gi bedre informasjon til 
pasient og fastleger om hvordan de skal forholde seg ved utsettelser; møte om dette over nyttår. 
 
Møte med laboratoriet og kommuneoverlegene onsdag 22.12 om. Referat fra møtet sendes. 
Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler at det nå er tilstrekkelig at smittesporing skjer 
innenfor arbeidstiden på ukedager, at oppfølging av positive prøver fortsatt bør gjennomføres i helger, at 
laboratoriet fortsatt bør tilstrebe å svare ut innen 24 timer på prøver tatt av personer med symptomer 
(diagnostiske prøver) og for prøver tatt for smittevernformål.   
 
Det er avtalt for julen at prøvesvar ringes ut fra mikrobiologen to ganger daglig på hverdager og en gang 
daglig på helgedager. 
 
Vestre Viken og Ahus er veldig presset. Sykehuset Innlandet vil derfor ikke videresende tilreisende og 
hytteboere som har behov for behandling på sykehus, innenfor vårt område i romjulen. 
 

 
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.  

 
 
Nytt møte torsdag 30.12.2021 kl. 08.00 
 
Kopi: SI ledergruppe, postmottak i kommunene i Innlandet 
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