
 

 

 

 

 

Medlemmene i Helsefellesskap Innlandet  

Deres ref.:  Vår ref.: Lind 
 

Dato: 13.01.22 

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

Møtedato/ 
sted/tid: 

Torsdag 13.01.2022 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 
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 
 
Sekretariat: Janne Lind, interkommunal rådgiver, Helsefellesskapet Innlandet,  Sverre 
Sætre, rådgiver Samhandling og brukermedvirkning SI, Britt Haugen, informasjonssjef 
stabsområde Helse 

Forfall  

 



  

 
 

 
 

 
 

01-22 Koronavirus - status tiltak og samarbeid 
 
Statsforvalter 
Ny rekord av smittede i dag og andel positive er nå 30%. Smittepresset gjenspeiler innbyggertallene i 
kommunene. Det er meldt 9  utbruddd. Slitne personell, og få endringer etter jul. 75% av alle som kan få 
vaksine har fått vaksine.  
Risikovurdering fra FHI 12.1.: Omikron betydelig mindre risiko for alvorlig forløp. Uvaksinerte utsatt. 
FHI venter betydelig vinterbølge. Det må forventes press mot primær- og spesialisthelsetjenesten. Ved 
mange smittede vil det komme smitte til sårbare gruppe. Vedlegg: Brief 13.01.22 fra Statsforvalter en i 
Innlandet. 
 
Sykehuset Innlandet 
Færre innlagte, nå 8 covid pasienter, av disse 2 på intensiv. Det er nå i en periode  kapasitet til noe 
elektiv aktivitet. Fokus på opplæring av ansatte som en del av forberedelse på forventet økning av 
innleggelser .  
 
Helseregion Sør-Gudbrandsdal 
Dramatisk økning, og smitterekord og økning i alle kommuner. Sykdomsbyrden er mindre og opplever 
ikke presset i tjenestene i like stor grad. Jobber med kontinitetsplaner, ser på blant annet omplassering 
av personell. Økende testing på PCR og hurtigtesting. Smiiesporing svært krevende. Prøver å finne andre 
måter å jobbe på som Hamarregion, pga sprengt kapasitet. 
 
Helseregion Nord-Gudbrandsdal 
Håndterer nå både uværet «Gyda» og Corona. Generelt lavt smittetrykk, mellom 3 – 5 i hver kommune, 
med unntak av en kommune med 10 smittede. Vaksinering går fint og har brukt blant annest 
sivilforsvaret og frivillighet. Personalsituasjonen er bra. Kontinuitetsplaner oppdateres for å være 
forberedt.  
 
Helseregion Gjøvik 
Smitterekorder daglig, og spesiell bratt stigning på Gran. Utbrudd på institusjoner, skoler og barnehager. 
Flere sykehjem har nå høyeste belegg siden pandemien startet. Noe ulike utfordringer på 
personalsituasjon mellom kommunene. Noen kommuner vurderer å ta ned tjenester fo å ivareta 
omokronpasienter.  
 
Helseregion Valdres 
Svakt økende smittetall i kommunene i regionen. Noen institusjoner har utbrudd. Flest hyttebeboere 
som testes positiv og er i karantene og isolasjon. Jobber med kontinuitetsplaner. Vaksinasjon går bra.   
 
Helseregion Hamar  
Bratt smittekurve. Mandag 811 smittede fra 311 uken tidligere. De tre siste dagene er det mål 
165 – 166 – 225 snittetilfeller, med en fordeling på Hamar ca 120-130, Ringsaker rundt 30-40, 
Stange ca 20. Løten skiller seg ut med tall under 10. Tjenestene opplever god kontroll tross 
dette. Smitten skjer i hovedsak i hjemmet. Vaksinasjonen ligger godt an. Egenregistrering på 
smittesporing er innført i Hamarregionen, og fungerer fint. 
 
Helseregion Sør-Østerdal 
Noe økende smittetrykk. Noe smitteutbrudd på institusjon. Sykefravær høyt og krevende. Vaksinering 
går fint. 
 
Helseregion Nord-Østerdal  



  

 
 

 
 

72 positive i regionen. Størst trykk i Røros og Tynset. Noe utbrudd på sykehjem blant ansatte og 
beboere. Vaksinasjon går fint. 
 

 
Nytt møte torsdag 20.01.2022 kl. 08.00 
 
Kopi: SI ledergruppe, postmottak i kommunene i Innlandet 
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Kommuner

• Fanget opp 9 utbrudd institusjoner

• Media, rapport eller melding

• 25/46 - tilgang personell og kritisk kompetanse

• Likt som før jul

• Belastning, sykefravær, slitent personell og 

rekrutteringstiltak går igjen

• «Bare» 6 melder forsterkede smittevernstiltak

• 1 av 6 melder regelmessig testing

• Smittepress litt i tråd med befolkningstall
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Vaksine

- 282k dose 2

- 200k dose 2 + 20u

- 140k dose 3

= 75% av alle som kan har fått



6© Statsforvalteren i Innlandet

FHI risikovurdering
- Omikron gir betydelig mindre risiko for 

alvorlig forløp

- Uvaksinerte fortsatt utsatt

- Vaksine fungerer mindre godt mot videre 

smitte

- FHI forventer en betydelig vinterbølge

- Umulig å unngå, men kan være mulig å 

dempe toppen

- Balanse mellom tiltak og sykdomsbyrde

- Konsekvensene er økt press på primær- og 

spesialist, samt konsekvenser av evt. 

isolering/karantinering

- Kritiske samfunnsfunksjoner, 

næringsliv, utd. …

- Stor epidemi vil føre til at smitte finner veien til 

sårbare

Rapport: 

https://www.fhi.no/contentassets/c9e459cd7cc24991810a0d28d7803bd0/vedlegg/risikovurde

ring-12-01-2022.pdf

https://www.fhi.no/contentassets/c9e459cd7cc24991810a0d28d7803bd0/vedlegg/risikovurdering-12-01-2022.pdf
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FHI modellering

Rapport: https://www.fhi.no/contentassets/e6b5660fc35740c8bb2a32bfe0cc45d1/vedlegg/nasjonale-og-regionale-

rapporter/2022_01_08_rapport_korttidsframskrivninger_v2.pdf

https://www.fhi.no/contentassets/e6b5660fc35740c8bb2a32bfe0cc45d1/vedlegg/nasjonale-og-regionale-rapporter/2022_01_08_rapport_korttidsframskrivninger_v2.pdf

