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Dato: 13.05.20 

REFERAT- EKSTRAORDINÆRT MØTE I OVERORDNET SAMARBEIDSUTVALG (GODKJENT) 
Møte:  Overordnet samarbeidsutvalg – møte pr videokonferanse eller telefon 

Møtedato/ 
sted/tid: 

Onsdag 13.05.20 Kl 08.00 – 09.00  
Nettmøte- påloggingsadressen finner du i egen innkalling i outlook 

Faste 
deltakere: 
 
 
 
 
 
 

Arne Skogsbakken (rådmann Søndre Land, leder i OSU), Alice Beathe 
Andersgaard (Adm.dir Sykehuset Innlandet), Marianne Lundgård (fagsjef divisjon 
Psykisk helsevern, Kari Mette Vika (divisjonsdirektør SI Gjøvik-Lillehammer), 
Håvard Kydland, ass.divisjonsdirektør SI Elverum-Hamar, Lisbet Kjøniksen (GSU 
Gjøvik), Øystein Johansen (GSU Tynset), Arne Jørstad(GSU Elverum-Hamar), 
Harald Landheim (GSU Lillehammer), Gerd Nonstad (Brukerutvalget SI), Liv 
Stensrud (brukerrepresentant kommune), Marianne Nielsen (NSF, arbeidstaker-
representant SI), Tone Margrethe Melbø (Fagforbundet, arbeidstaker-
representant kommune), Karin Frydenberg (leder praksiskonsulentene i SI), 
Marthe Flugstad (avdelingssjef Samhandling og brukermedvirkning SI). 
 
Ellen Henriette Pettersen, direktør medisin og helsefag 
Benedicte Thorsen-Dahl, divisjonsdirektør Psykisk helsevern 
Anders Brabrand, kommuneoverlege Gausdal, Øyer, Sør-Fron og Nord-Fron 
Therese Renaa, kommuneoverlege Sel  
Eli Blakstad, velferdsdirektør Fylkesmannen Innlandet 
 
Sekretariat: Kristin Måntrøen Lorentzen(spesialrådgiver KS), Britt Haugen 
sekretær SI for vakant rådgiver samhandling SI, Sverre Sætre påtroppende 
rådgiver samhandling SI 

Forfall Sverre Sætre påtroppende rådgiver samhandling SI, Therese Renaa, 
kommuneoverlege Sel  

 
 
 
 
 

Ansvar/ 
Vedlegg 

67-20 Godkjenning av referat fra 06.05.20 
Referat fra 6. mai godkjent 
 

68-20 Koronavirus -status tiltak og samarbeid 
Status Sykehuset Innlandet – Lenke: grønn beredskap 
Alice Beathe Andersgaard, Ellen H. Pettersen og Benedicte Thorsen-Dahl: 
Per 12. mai: 7 pasienter innlagt med koronavirus, 1 på intensiv, 2 på respirator, 
totalt 5 døde av covid-19. 40 ansatte smittet, 50 ansatte i karantene. 

Alle 
 
Alle 
 
 
 

https://sykehuset-innlandet.no/beredskap
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Sykehusene fortsetter med inntak av pasienter til elektiv behandling og 
benytter i forkant en sjekkliste for kontroll av alle pasienter.  
Utfordringen er også logistikk i ventearealer og transport med drosje til/fra 
sykehus. Lenke: Oppdatert info 13. mai – bruk av drosje 
 
Regjeringen la 7. mai frem en plan for videre håndtering av covid-19 og en 
tidsplan for nedbygging av de mest inngripende tiltakene i samfunnet. 
Sykehusene vil tilpasse disse til driften.  
Det er nytt foretaksmøte 18. mai med og mulig at helseforetakene da vil få mer 
konkret informasjon om hvordan de skal forholde seg videre. 
 
Utstyr; fortsatt utfordringer med smittevernutstyr, spesielt operasjonshetter  
og frakker (store størrelser). 
Testutstyr; det jobbes med tilgang på testpinner og medier – kan fortsatt teste 
inntil 500 per dag, men FHI sin prioriteringsliste vil bli iverksatt hvis antall 
prøver overstiger dette. Lenke: Koronastatistikk per 10. mai 
Testing av prøver, ved avdelingsoverlege Tine Smedsund Dons (avdeling for 
medisinsk mikrobiologi)– settes opp som sak til neste møte 
 
I psykisk helsevern er det stadig mer normalisering av driften og flere fysiske 
møter. 
 
Rehabilitering; det iverksettes nå tilbud både på Ottestad og Solås for pasienter 
som har gjennomgått smitte og har hatt store påkjenninger i forbindelse med 
behandlingsløpet (kognitivt, lunge, fysisk). Venter på regional plan for 
rehabilitering. 
 
GSU Gjøvik – ikke noe nytt siden siste møte – redusert møtefrekvens 
Spørsmål til Sykehuset Innlandet om langtidsvirkning på driften av 
koronapandemien – settes opp som sak til neste møte 
 
GSU Lillehammer – lite nytt; et par tilfeller av påvist smitte.  GSU møte sist uke 
med nyttig info fra divisjon Medisinsk service ved Randi L. Beitdokken.  
 
GSU Elverum-Hamar – stille; drøftet på møte 12. mai – konsekvenser av 
kostnader og balanse mellom  beredskap og normalisert drift   
 
GSU Tynset – trappet ned møteaktivitet. Kostnad/bemanningssituasjon med 
høyt beredskap er krevende – må finne alternativ/balanse som er mindre 
krevende over tid. 
 
Fylkesmannen ved Eli Blakstad – opptatt av hvordan det går med de sårbare i 
kommunene etter gjenåpning av barnehage/skole mm. 
Krevende å være i beredskap over tid – både økonomisk, men også 
oppmerksomhet. Fylkesmannen skal ha møte med kommunene i slutten av mai 
om utfordringer med beredskapsituasjon ut året. 

https://sykehuset-innlandet.no/beredskap/koronavirus-og-bruk-av-drosje
https://red-sykehuset-innlandet.hn.nhn.no/fag-og-forskning/tjenester/laboratorietjenester/koronastatistikk-10052020
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Fylkeslegen kan ta imot spørsmål fra kommunene hvis det er noe som ønskes 
belyst sentralt.  
  

69-20 Evt 
Ingen saker meldt. 
 
Neste møte 20. mai kl. 08.00-09.00 

Kopi: SI ledergruppe, postmottak i kommunene i Innlandet, Fylkesmann i Innlandet 
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