
 

 

 

 

 

Medlemmene i Helsefellesskap Innlandet  

Deres ref.:  Vår ref.: Lind 
 

Dato: 27.01.22 

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

Møtedato/ 
sted/tid: 

Torsdag 27.01.2022 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, leder praksiskonsulentene 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 Sverre Rudgjord 

 



  

 
 

 
 

 
 

01-22 Koronavirus - status tiltak og samarbeid 
 
Statsforvalter 
Noe mer usikre tall fra MSIS (meldingssystem for smittsomme sykdommer) og legger av samme årsak 
mindre vekt på disse dataene. Datagrunnlag fra innleggelse og dødsfall, samt SYSVAK (landsdekkende 
elektronisk vaksinasjonsregister) er korrekt. Innleggelsestallene er gått noe ned, mens smittetallene har 
hatt en veldig stor økning. Antall innlaget på kommunale institusjoner er som helhet i Innlandet stabilt. 
De aller fleste håndterer utskrivningsklare pasienter og håndteringsevnen generelt fra kommunene er 
god på levering av tjeneste. Kraftig økning av sykefravær nasjonalt fra begynnelsen av 2022, og helse har 
størst andel av sykefraværet. 
 
Sykehuset Innlandet 
Det er en økning av innlagte pasienter med covid. I dag er det 17 innlagte, hvor av 3 med Covid på 
intensiv og 2 av dem på respiratorer. Det er stigende tendens til at kommuner rundt SI Hamar og SI 
Elverum har utfordring med å ta imot utskrivningsklare pasienter.   
Det er overbelegg på inneliggende medisinske avdelinger på SI Elverum, SI Lillehammer og på 
døgnplasser i sykehuspsykiatrien. SI har vært forberedt på økt innleggelse av barn, men det har ikke 
vært overbelegg før i dag.  Det er mange spørsmål relatert til testing av personell. Stort sett benyttes PCR 
tester av ansatte pga pasietnært arbeid.  
Laboratoriet har utført nær 14 000 analyser sist uke, og er på bristepunktet ihht kapasitet. Svartiden er 
stort sett ett døgn. Det er en økning av korttidssykefraværet, men få  smittes på jobb. Elektiv aktivitet er 
tatt opp. 
 
Helseregion Sør-Gudbrandsdal 
Økning i smitte men mindre eksplosivt enn den forrige uken. Ingen pågående utbrudd i helse, men en del 
smitte i skoler. Noen skoler som har svært høyt sykefravær, vurderer hjemmeskole,. Tjenesteleveransen 
innen helse går fint, samt mottak av utskrivningsklare pasienter. God dekning på vaksinasjon. Tilgang på 
hurtigtester er nå OK.  
 
Helseregion Nord-Gudbrandsdal 
Stabil drift på samme nivå som forrige uke. De fleste kommunene ligger godt under 10 smittede pr 
kommunene. Det er noe overbelegg på institusjoon. Sykefraværet er stabilt. Jobber med 
kontinuitetsplaner for å være forberedt. Godt i gang med vaksinering og selvtester leveres ut.  
 
Helseregion Gjøvik 
Stort sett lignende situasjon som forrige uke med økende smitte, varierende grad av sykefravær og 
tilgang på personell. Den største utfordringen er relatert til mangel av tester og krevende med 
forventningsavklaring til innbyggere ut fra nasjonale retningslinger vedr. testing.  
 
Helseregion Valdres 
Vestre Slidre og Nord Aurdal har noe økt smitte, og stabilt lavt i resterende kommuner. Det er fortsatt 
noe smitteutbrudd i instituasjon. System for selvregistrering er på plass. Vaksinering går etter plan og 
det er ikke mange mellom 5-11 år som har meldt interesse for vaksine. Stor pågang til coronatelefonen 
etter justerte nasjonale retningslinjr. Ikke utfordring med å ta imot utskrivningsklare pasienter. 
 
Helseregion Hamar  
I uke 3 er det registrert 2287 smittetilfeller i regionen, som er noe mindre økning en de to forrige ukene. 
Smittetrykket i Hamarregionen er noe høyere enn det gjennomsnittlige nasjonale smittetrykket og 
vesentlig høyere enn i resten av fylket. Hamar har klart høyest smittetrykk og ligger noe høyere enn 
Osloregionen. Størst smittetrykk i aldersgruppe <18 år. Det er mye smitte i skoler og barnehager, 
enkelte skoler/trinn har fått anbefaling om regelmessig testing. Det er per nå ingen pågående større 



  

 
 

 
 

utbrudd i helse- og omsorgsinstitusjoner. Tjenestene leveres med noen mindre tilpasninger, men det er 
god kontroll. Massevaksinering nærmer seg en slutt og fra uke 5 går etterspørselen betydelig ned. Det er 
pr. i dag. tilstrekkelig tilgang på hurtigtester og det organiseres interkommunal drive-in utlevering til 
befolkningen. 
 
Helseregion Sør-Østerdal 
Økende smitte i alle kommuner og krevende høyt sykefravær. Trysil har redusert tjenestenivå pga høyt 
sykefravær, kontinuitetsplan tatt i bruk. Det er utbrudd av norovirus i Elverum og av samme årsak 
krevende med mottak av utskrivningsklare pasienter. 
 
Helseregion Nord-Østerdal  
Økende smitte. To store utbrudd i Tynset og Røros. Utbruddet på Tolga sykehjem gått over. Krevende 
med høyt sykefravær samtidig med utbrudd av norovirus. Alle ligger etter plan med vaksinasjon.  

 
Nytt møte torsdag 03.02.2022 kl. 08.00 
 
Kopi: SI ledergruppe, postmottak i kommunene i Innlandet 
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Endrede forutsetninger

- MSIS er mindre pålitelig

- Lokasjon

- Aldersfordeling

- Positiv-andel

- Testaktivitet

- Rapportering fra kommuner om smittesituasjon 

- Vet ikke hvordan dette vil se ut ennå (?)

- Innleggelses og dødsfall fortsatt korrekt

- Hoved- og sidediagnose

- SYSVAK upåvirket
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Innleggelser
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Innlandet
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Sykefravær


