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REFERAT- EKSTRAORDINÆRT MØTE I HELSEFELLESSKAP INNLANDET - SMITTESITUASJONEN
Møte:

Møte pr videokonferanse eller telefon

Møtedato/
sted/tid:
Faste
deltakere:

Torsdag 03.02.2022 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
Håvard Kydland, konst. divisjonsdirektør Elverum-Hamar
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
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
Ida Høiby, Karianne Sten Solheim

05-22 Koronavirus - status tiltak og samarbeid
Statsforvalter
Tallgrunnlaget er nå så usikkert, at etablert rapportering på smittesituasjon utgår. Mørketallene på
smittesituasjone vil antakelig også øke. Ny rapporteringen vil antakelig basere seg på den ukentlige
rapporteringen fra kommunene, med fokus på utbrudd i tjenestene og sykefravær.
Sykehuset Innlandet
Antall innlagte pasienter med covid holder seg stabilt. I dag 12 innlagte, hvor av 4 er på intensiv. Den
største utfordringen er høyt sykefravær, som spesielt gir utfordring til å mindre enheter., men også på
noen av sengepostene. .
Helseregion Sør-Gudbrandsdal
Stor økning i smittetall i alle kommuner, samtidig som vi antar at det er mørketall pga manglende egen
rapporteringen. Det er utfordrende med høyt sykefravær i alle kommuner, samtidig som det er kontroll i
tjenestene. Flere kommuner har benyttet frivillighet ved høyt sykefravær. Det er avtagende behov for
vaksinasjon, og det vurderes å trappe ned på antall vaksinasjonsdager, for å omdisponere til andre
områder.
Helseregion Nord-Gudbrandsdal
Stabil situasjon i kommunene, men en økning av smitte i Ottadalen. Alt er greit og håndterbart i
tjenestene. Helseregionen er spent på konsekvensene av lettelsene, og er forberedt på å ta ibruk
kontinuitetsplaner. Stort sett ferdig med vaksinering.
Helseregion Gjøvik
Det er stor økning i smitte. Den største utfordringen er sykefraværet, og spent på om redusert
isolasjonstid vil gi effekt. Vaksinasjon fortsetter i kommunene, med noe avtagende behov. Vi må sikre at
informasjon om nærkontakter og evt karantene til utskrivningsklare pasienter, er omforent mellom
kommune og sykehus, for å redusere usikkerhet til innbygger.
Helseregion Valdres
Smittesituasjonen er stigende i alle kommuner i Valdres region. Østre-Slidre og Vang har smitte blant
ansatte i institusjon. Det største smittetrykket er generelt på skoler og i barnehage. Den største
utfordring er å opprettholde bemanning. Vaksinasjon ferdig i de fleste kommuner, få som har ønsket
vaksin til barn.
Helseregion Hamar
Stigende smittetrend, men mindre bratt kurve enn fryktet. I Hamar har smittetrenden flatet ut, men det
er stigende i Stange og Løten. Tjenestene har god kontroll, ingen kommuner har brukere som er smittet.
Ansatte smittes i husstanden. Smittesporing og teststasjon har god kapasitet. Vaksinasjon er avtagende,
og antall vaksinasjonsdager nedjusteres.
Helseregion Sør-Østerdal
Økende smitte i alle kommuner. Stort fravær og nedjusterte tjenester i flere kommuner. Elverum har
smitte på sykehjem, og har Noro virus på flere institusjoner. Avdelinger har vært stengt, men noen er
åpnet igjen. Følger situasjonen tett, og jobber for å finne løsning på utskrivningsklare pasienter. StorElvdal har fått den første smittede på institusjon. Avtagende behov på vaksinasjon, og antall
vaksinasjonsdager nedjusteres.
Helseregion Nord-Østerdal

Stabilt høyt med smitte, og tror det er store mørketall pga egenregistreringer. Store
bemanningsutfordring på sykehjem. Vaksinasjon er stort sett ferdigstilt. Liten interesse for
barnevaksinasjon.
06-22 Eventuelt
Ekstraordinære møter om smittesituasjon opprettholdes ut februar. Innholdet i møtet justeres med
fokus på kapasitet og utbrudd i tjenestene, samt hvilken bistand trenger vi av hverandre.
Det er krevende for sykehuset med kombinasjon av høyt antall utskrivningsklare pasienter og høyt
sykefravær. Det er stor bevisthet i helseregionene, på å finne løsninger for utskrivningsklare pasienter,
ved ulike smitteutbrudd.
Nytt møte torsdag 10.02.2022 kl. 08.00
Kopi: SI ledergruppe, postmottak i kommunene i Innlandet

