Medlemmene i Helsefellesskap Innlandet
Deres ref.:

Vår ref.:

Haugen

Dato:

30.12.21

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

Møte pr videokonferanse eller telefon

Torsdag 30.12.21 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
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
Forfall

Sekretariat: Kristin Måntrøen Lorentzen, spesialrådgiver KS, Sverre Sætre, rådgiver
Samhandling og brukermedvirkning SI, Britt Haugen, informasjonssjef stabsområde
Helse
Kristin Måntrøen Lorentzen, Sverre Sætre, Arne Skogsbakken (delvis med), Karianne
Sten Solheim, Jørunn Hassel, Kristine Gaarder, Bård Sundmoen Aas, Therese Hole, Astrid
Millum, Geir Kristoffersen, Benedicte Thorsen-Dahl, Sverre Rudjord,

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

148-21 Koronavirus - status tiltak og samarbeid
Helseregion Sør-Gudbrandsdal
Nedgang i antall smittede, (om lag 38 prosent), mindre press på teststasjoner. Tjenestene har hatt en
roligere romjul enn forventet. Utbrudd i hockeymiljø før jul er under kontroll, nytt utbrudd i Gausdal er
pt ikke under kontroll. Virker som at omikron har «overtatt» i regionen. Skal masseteste før skolestart.
Lagt opp til egen teststasjon for utenlandske turister.
Helseregion Nord-Gudbrandsdal
Ingen deltatt.

Helseregion Gjøvik
Roligere i julehelgen, færre tester seg og antall smittede har avtatt. Også her en tendens til at omikron
har overtatt. Vil følge nøye med på utviklingen etter nyttår.
Helseregion Valdres
Antall smittetde har avtatt. Noen hytteturister har testet positivt, men det har ikke vært behov for
sykehusinnleggelse. Vaksinering har pågått i hele romjula. Skal teste før skolestart.

Helseregion Hamar - epost
Situasjonen i Hamarregionen er ganske lik, men litt stigende smittetrend etter noen roligere dager med
lavere tall. 68 nye i går, hvorav ti mistenkte Omikron. Stadig krevende med fravær i tjenestene, spesielt i
Hamar og Stange.
Helseregion Sør-Østerdal
Stort fravær i tjenesten og krevende med utskrivningsklare pasienter tross i at Elverum kommune fikk
fire nye plasser før jul. God dialog med sykehuset. Færre meldt smittet. Bra oppmøte på drop-in
vaksinering.
Helseregion Nord-Østerdal
Ingen deltatt.

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 15 pasienter innlagt med covid-19, syv er på intensiv.
Belegget har vært stabit gjennom julehelgen og noe mindre enn det var planlagt for. . Det har gjennom
julehelgen vært noe mindre trykk ved alle sykehusene og på laboratoriet. Det er relativ høy andel med
positive tester (11 prosent), pt er det mangel på reagenser for sekvensering til omikron.

Spent på hvordan situasjonen blir etter nyttår, da innleggelser ofte kommer om lag to uker etter positiv
test. Foretaket er forberedt på en økning i antall smittede. HOD har bedt om en tilbakemelding på reell
intensivkapasitet innen 3. januar 2022Statsforvalteren; det er kommet en oppfordring om å teste
utenlandske turister slik at de kan fremvise testresultat ved grensepassering. Dette er ikke et pålegg, så
den enkelte kommune må vurdere sin egen kapasitet.
Ny forsyning med hurtigtester til kommunene er forventet i uke 2.

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 5.01.2022 kl. 08.00

Kopi: SI ledergruppe, postmottak i kommunene i Innlandet

