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Forfall

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

06-22 Koronavirus - status tiltak og samarbeid
Statsforvalter
Det er ikke store endringer i antall innlagte i sykehus over tid, som varierer mellom 10 – 20 innlagte
med Covid-19. Det er en økning i innlagte på kommunale institusjoner, fra 22 innlagte med Covid-19 i
forrige uke til 33 denne uken. Det er ingen endring i andel kommuner som melder om utfordring på
personell eller kompetanse, som ligger stabilt mellom 60 – 58%. Det er en økning i utfordring på
helsehjelp i fastlegeordningen fra 31% i forrige uke til 38% denne uken. Dette relateres til Covid-19 ,
men også generell rekrutteringsutfordring. En fjerdedel av kommunene melder utfordrende
helsehjelpskapasitet på legevakt (uendret).
Utfordringer relatert til helsehjelpkapasitet i institusjon, hjemmetjeneste, mottak av utskrivningsklare
pasienter, helsestasjon og skolehelsetjeneste er stort sett uendret fra forrige uke.
En økende andel av kommunene (52 % versus 40% i forrige uke), melder om risikonivå 2, og det er en
kommune som melder om risikonivå 3. Nå melder 35% av kommunene at det kan være utfordrende å
håndtere nåværende pandemisituasjon med egne personellressurser, som er en økning fra 26% i forrige
uke.
Sykehuset Innlandet
Gul beredskap fra 8.2.
Antall innlagte pasienter med covid er noe stigende. I dag 18 innlagt, hvorav 1 er på intensiv. Det er også
smittede pasienter innlagt i divisjon psykisk helsevern. Det er utført 11 000 covid analyser forrige uke,
hvorav 61% er positive. Opptaksområdet for Sykehuset Innlander har størst smitteøkning i Helse SørØst. Sykefraværet er høyt i hele foretaket. Det er et stort utbrudd på SI-Lillehammer, med 25 ansatte
smittet og 8 pasienter covid positiv. Medisinsk avdelingen er stengt for inntak, med unntak av covid
positive pasienter. Tiltaket er foreløpig planlagt til mandag 14.2. SI har tidligere tatt ned 20% på
operativ aktivitet, og elektiv poliklinikk er redusert. Nedtaket er betydelig større fra 8.2. Smittesituasjon,
utbrudd og sykefravær medfører at intensivkapasiteten er presset på Lillehammer. Prioriterer
pasientgrupper ift medisinsk hastegrad og generelt barn og unge, psykisk helsevern, kreftpasienter og
pasienter med risiko for prognosetap. Pasientflyten for medisinske pasienter er endret fra NordGudbrandsdal til Tynset. Gjelder ikke hjerneslagpasienter.
PKO kan bistå med å få ut informasjon til fastleger om situasjonen, samt anbefaler SI å benytte media,
slik at innbyggere er informert om det som skjer.
Helseregion Sør-Gudbrandsdal
Det er voldsom økning i smitte, over 100%. Generelt i Sør-Gudbrandsdalen meldes det om økende
smitte, grei kapasitet og god kontroll. Det er et stort utbrudd på Lillehammer Helsehus, og vi ser at
uvaksinerte har mer avansert sykdomsforløp. Det er utbrudd i tilrettelagte tjenester i Lillehammer, og ca
55% av boligene har smitte. Det meldes også om smitte hos fastleger i Lillehammer. Smittesituasjoene,
utbrudd og sykefravær medfører at det spesilet er krevende i tjenestene på Lillehammer, men det
håndteres ved omdiponering av personell.
Helseregion Nord-Gudbrandsdal
Ser økende smittetendens i samtlige kommuner, og Sel har størst press. Kommunene jobber med
kontinuitetsplanene og tar høyde for fremtidig omdisponering av personell. Det er noe innstramming
vedr å begrense sosial kontakt og besøk, der smitterykket er størst. Vaksinasjon er i mål.
Helseregion Gjøvik
Smittetrykket varierer noe mellom kommunene, og det er enkelte smittetilfelles hos ansatte og i
tjenestene. Tilgang til personell går foreløpig bra og tjenestene takler det strålende. Østre-Toten melder
at det er krevende å ta imot utskrivningsklare pasienter.

Helseregion Valdres
Ingen store utbrudd i regionen, og generelt meldes det om at tjenestene går som normalt. Nord-Aurdal
har høy smitte og Sør-Aurdal har enkelte ansatte med smitte i flere tjenester. Det er kapasitet til mottak
av utskrivningsklare pasienter , selv om det er noe variasjon mellom kommunene. Vaksinasjon er stort
sett i mål, og vaksinasjonsdager er vesentlig redusert.
Helseregion Hamar
Stigende smitte i hele regionen medførte en grundig gjennomgang av alle tjenestene i alle kommunene.
Tjenestene melder at det ikke er kritisk vedr bemaning, og sykefraværet er stort sett på samme nivå som
normalt. Barnehager og skoler sliter mer med smitte, som igjen påvirker helse. Vaksinasjon er nesten
ferdig og antall vaksinasjonsdager er redusert.
Helseregion Sør-Østerdal
Det er utbrudd i flere sykehjem, blant annet i Åmot, Våler og Elverum. Utbrudd og høyt sykefravær
medfører at det er krevende i flere tjenester, samt å motta utskrivningsklare pasienter.
Helseregion Nord-Østerdal
Økende smittetendens i hele regionen, der Røros og Tynset er mest berørt. Skoler og barnehager har
større smittetrykk, som igjen påvirker helse. Folldal og Rendalen melder om stor utfordring vedr
bemanning. Vaksinasjon er stort sett ferdig.
08-22 Eventuelt
Flere kommuner har startet planlegging for økt beredskap på legevakt i vinterferien. Saken følges opp i
neste møte, med status fra hyttekommuner.
Nytt møte torsdag 17.02.2022 kl. 08.00
Kopi: SI ledergruppe, postmottak i kommunene i Innlandet

