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Deres ref.:

Vår ref.: Lind

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

Møte pr videokonferanse eller telefon

Torsdag 06.01.2022 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
Kristine Gaarder, ny leder praksiskonsulentene (2022) i Sykehuset Innlandet
Marthe Flugstad, avdelingssjef Samhandling og brukermedvirkning Sykehuset Innlandet
Kristin Måntrøen Lorentzen, spesialrådgiver KS-Innlandet, observatør fra KS
Simen Dølgaard, Statsforvalteren i Innlandet
Bente Westrum, Statsforvalteren i Innlandet
Eli Blakstad, velferdsdirektør Statsforvalteren i Innlandet
Harald Vallgårda, fylkeslege Statsforvalteren i Innlandet
Forfall

Sekretariat: Janne Lind, interkommunal rådgiver, Helsefellesskapet Innlandet, Sverre
Sætre, rådgiver Samhandling og brukermedvirkning SI, Britt Haugen, informasjonssjef
stabsområde Helse
Kristine Gaarder

01-22 Koronavirus - status tiltak og samarbeid
Statsforvalter
Svak nedgang covid inn mot 3.1.2022. Økning etter nyttår, store forskjeller i kommunene i Innlandet
Det er en sammenheng mellom størrelse på innbyggertall og størrelse på smitte.
Redusert testaktivitet etter 21.12.21. Spent på å se endringer etter oppstart i barnehager og skoler i
2022. Flere kommuner har meldt om utfordring på tilgang til personell og tilgang til tester.

Sykehuset Innlandet
Ellen Henriette Pettersen og Alice Beathe Andresen: 11 innlagt omikron og 5 av disse på intensiv. Det er
tatt ned elektiv aktivitet fremover, for å forberede på økning av omikron. SI er bekymreret over økte
ventelister og påfølgende utsatte kontroller. 66 000 innbyggere venter på timer, og ikke klarlagt i dag på
hvordan dette skal håndteres. Høyt sykefravør og høyt press på avdelinger. Kreft og barn prioriteres.

Helseregion Sør-Gudbrandsdal
Nedgang i antall smittede. Flere smittede med ukjent smittevei. Positv overrasket over lav smitte etter
oppstart skole i 2022. Utbrudd på en institusjon i julen. Mulig utbrudd på stor institusjon, som vil
påvirke mange tjenester. Satt opp en rigg for turister mot januar og februar.
Helseregion Nord-Gudbrandsdal
Lavt smittetrykk, mindre enn før jul. Påvist 2 omikron i Dovre. Det går bra i tjenestene. Startet abeid
med kontinuitetsplaner, for å planlegge for mulig smittetopp på nyåret. Vaksinasjon går greit. Har fått
påfyll av smittetester.

Helseregion Gjøvik
Noe bedring på sykefravær. Noe mindre press i tjenestene, selv om presset er generelt stort. Noe høyere
smittetrykk på Hadeland, og på det jevne resterende i regionen. Personer som venter på behandling, kan
være samfunnskritidske funksjoner. Viktig å finne løsning på ventelister og utsatte kontroller på
sykehus.
Helseregion Valdres
Smittetrykket har lettet. Mindre positive tester. Sør-Aurdal 6 positive. De andre positive er hytteturister,
som er reist hjem. Vaskinerer godt fremover på 3. dose. Stort sett normal drift. Ser på
kontinuitetsplaner, for å forberede for mulig redusert tilgang på personell.
Helseregion Hamar - epost
Rolig og fin jul. Tidenes smitterekord etter jul, totalt 387 smittet på 3 dager. 2/3 er unge voksne. Få
smittede over 65 år. Dette har ikke påført press på tjenestene. Smittesporingskapasitet er overstrukket,
men brukbar på kontroll. Vaksinasjon i god prosess.

Helseregion Sør-Østerdal
Åsnes har ansatt og innbyggere som er smittet av omikron. Noe roliger i julen, men høyt press på
tjenestene.

Helseregion Nord-Østerdal
Stabil situasjon og noe økning etter nyttår, som henger sammen med skolestart. Noe sprett smitte.
Vaksinasjon går fint.
Nytt møte torsdag 13.01.2022 kl. 08.00

Kopi: SI ledergruppe, postmottak i kommunene i Innlandet

