
 

 

 

 

 

Medlemmene i Helsefellesskap Innlandet  

Deres ref.:  Vår ref.: Lind 
 

Dato: 24.02.2022 

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

Møtedato/ 
sted/tid: 

Torsdag 24.02.2022 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 
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 
 
Eli Blakstad, velferdsdirektør Statsforvalteren i Innlandet 
Harald Vallgårda, fylkeslege Statsforvalteren i Innlandet 
Jordis Pötzl-Obytz, Statsforvalteren Innlandet 
 
Sekretariat: Janne Lind, interkommunal rådgiver, Helsefellesskapet Innlandet,  Sverre 
Sætre, rådgiver Samhandling og brukermedvirkning SI, Britt Haugen, informasjonssjef 
stabsområde Helse 

Forfall Alice Beathe Andersgaard, Aud Bakken, Ellen Henriette Pettersen, 

 



  

 
 

 
 

 
 

11-22 Koronavirus - status tiltak og samarbeid 
 
Statsforvalter 
Det er høye smittetall. På tross av dette klarer de fleste kommunene situasjonen bra, samtidig som 
driften er under stort press. FHI arbeider med ulike strategitenkninger på hva som skjer fremover, eks 
mindre farlig covid, nye mutasjoner som gir økt sykdom ol. Videre ser de på hva vi har lært i pandemien, 
og hvordan vi kan håndtere ilke scenarier som evt kommer. 
 
Sykehuset Innlandet 
Kari Mette Vika rapporterte at det er 13 innlagte pasienter med covid på Gjøvik/Lillehammer. Det er 
høyt sykefravær og enkelte enheter har opptil 30% sykefravær. Driftssituasjonen er noe bedre enn 
forrige uke, men samtidig svært krevende. Det er fortsatt nedtak av elektiv kirurgi, som gjør at 
driftssituasjonen håndteres. 
 
Håvard Kydland rapporterte at det er 10 innlagte pasieter med covid på Elverum/Hamar. Det er en 
svært krevende driftssituasjon, og det er dialog om det bør etableres egen avdeling for covid pasienter.  
 
Geir Kristoffersen rapporterte om stort fravær og at prehospitale tjenester jobber hardt for å holde alle 
ambulansebiler i drift på 26 ulike lokalisasjoner.  
 
Helseregion Sør-Gudbrandsdal 
Det er høye smittetall. De fleste sykehjemmene har brukere med covid smitte og enkelte avdelinger er 
under stort press. Det er noe nedtak på tjenester innen psyksik helse og rus. Personell er omdisponert 
og situasjonen er svært krevende. 
 
Helseregion Nord-Gudbrandsdal 
Det er økende smittet som forventet. Kommunene har en stabilt krevende driftssituasjon. Det er stor 
fokus på å begrense smittespredning, for så igjen å begrense sykefraværet.  
 
Helseregion Gjøvik 
Det er høye smittetall, og varierende mellom kommunene. Noen kommuner har fulle 
sykehjemsavdelinger og andre har god kapasitet for utskrivningsklare pasienter. Totalt er situasjonen 
under kontroll, på tross av smittetall og sykefravær. Det vurderes nå nedendringer i vaktplaner for  
kommuneoverlegefunksjonen, siden smitteberedskapen er endret, 
 
Helseregion Valdres 
Situasjonen er omtrent som i forrige uke. Høye smittetall, stort press på bemanning, men kontroll over 
situasjonen. 
 
Helseregion Hamar  
Det er høye smittetall og høyt sykefravær, og driften håndteres. Det er tatt ned kapasitet på 
smittesporing og vaksinasjon, men testkapasitet holdet ut mars.  
 
Helseregion Sør-Østerdal 
Det er smitte i mange av tjenestene og Engerdal og Åmot opplever noen lettelser i smittesituasjonen. 
Enkelte avdelinger er mer rammet pga sykefravær, og presset i psykisk helse har økt. 
 
Helseregion Nord-Østerdal  
Det er stor forværring av smittesituasjonen siste uke. Det er store utfordringer i barnehager og skole, og 
enkelte barnehager er stengt. Det er noe ulike situasjon mellom kommunene.  
 



  

 
 

 
 

 
12-22 Eventuelt 
Ekstra møter om smittesituasjonen utgår i uke 9 (vinterferien) og uke 10, da strategisk 
samarbeidsutvalg treffes på samling. Leder og nest leder vurderer om det er behov for å sette opp ny 
møteserie om smittesituasjonen.  
 
Ønsker alle en god vinterferie! 

 
 
 
Kopi: SI ledergruppe, postmottak i kommunene i Innlandet 


