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Dato: 27.05.20 

REFERAT- EKSTRAORDINÆRT MØTE I OVERORDNET SAMARBEIDSUTVALG (GODKJENT) 

Møte:  Overordnet samarbeidsutvalg – møte pr videokonferanse eller telefon 

Møtedato/ 
sted/tid: 

Onsdag 27.05.20 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 Kyrre 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 
Geir Kristoffersen, divisjonsdirektør Prehospitale tjenester 
Anders Brabrand, kommuneoverlege Gausdal, Øyer, Sør-Fron og Nord-Fron 
Therese Renaa, kommuneoverlege Sel  
Eli Blakstad, velferdsdirektør Fylkesmannen Innlandet 
Harald Vallgårda, fylkeslege Innlandet 
 
Sekretariat: Kristin Måntrøen Lorentzen(spesialrådgiver KS), Britt Haugen 
sekretær SI for vakant rådgiver samhandling SI, Sverre Sætre påtroppende 
rådgiver samhandling SI 

Forfall Øystein Kyrre Johansen, Kari Mette Vika, Håvard Kydland, Tone Margrethe Melbø 

 
 
 
 
 

Ansvar/ 
Vedlegg 

76-20 Godkjenning av referat fra 20.05.20 
Referat (utkast) fra 20. mai ettersendes. 
 

 
 
 

Alle 
 
Alle 
 
EHP 
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77-20 Koronavirus -status tiltak og samarbeid 
 
Status Sykehuset Innlandet – Lenke: grønn beredskap  
Alice Beathe Andersgaard, Ellen H. Pettersen og Benedicte Thorsen-Dahl:  
Per 26. mai: 3 pasienter innlagt med koronavirus – 1 på intensiv, totalt 5 døde 
av covid-19.  40 ansatte smittet (antall uforandret), 15 ansatte i karantene. 
 
Utfordring: planlegge elektiv aktivitet i sommer kombinert med ferieavvikling 
og et beredskap for økt antall smittede. Flere avdelinger, som normalt ville ha 
hatt redusert drift gjennom sommeren, vil nå opprettholde aktivitet gjennom 
sommeren.  
Mange ansatte må i denne perioden belage seg på annen arbeidstid og med 
flere arbeidshelger for at aktiviteten skal kunne gjennomføres. Gjelder både 
somatikk og psykisk.  
Adgangskontroll og restriksjoner ved sykehusene vil nå bli vurdert på nytt. 
 
FHI har endret retningslinjer for testing når det nå viser seg at det er lite 
spredning i Norge.  
 
Sykehuset Innlandet opplever for tiden å stå i en krevende situasjon med Oslo 
universitetssykehus som krever at pasienter som skaltil behandling ved Oslo 
universitetssykehus må testes, gjelder både øhj. og elektive. Dette kravet kan 
ikke SI oppfylle. Kravet er ikke forankret i retningslinjene (FHI). Sykehuset 
Innlandet er i dialog med Oslo universitetssykehus om saken som også vil 
berøre fastleger (testing) dersom kravet må innfries. 
  
GSU Tynset (sendt på epost): Ikke noe nytt. Tatt prøver, både Covid-19 og 
antistoffer, uten positive svar.  
GSU Gjøvik: ikke noe nytt, neste møte fredag 29.05.20 – ordinært GSU-møte 
GSU Lillehammer: rolig  
GSU Elverum-Hamar: ikke noe nytt. Møtefrekvens hver annen uke. 

 
Fylkesmannen ved Eli Blakstad: Avtalen med Montebello som syv kommuner 
står bak, vil bli diskutert i møter med regionene denne uka. Må sees i 
sammenheng med forventet behov og økonomi. 
 
Spørsmål fra Anders Brabrand om testing av pasienter med atypiske symptomer. 
Kan oppleve at enkelte avdelinger i sykehuset har litt ulik praksis om at 
pasienter skal være testet, spesielt gjelder det kirurgifagene og logistikk av 
operasjonskapasiteten.  
 
Spørsmål fra Anders Brabrand om det er gjort avtale med noen 
rehabiliteringsinstituasjoner.  
Sykehuset Innlandet har gjort avtale med Skogli Helse- og rehabilitering om å 
kunne ta imot Covid-19 pasienter før disse kan tilbakeføres til 
kommunen/sykehjem. Ved en eventuell økning i behov, vil Skogli kunne ta 
imot pasienter på 3-4 dagers varsel. 
Det er ikke gjort avtale med Ringen rehabiliteringssenter pt. 

 
 
Alle 
 
 
AS 
 
 
 

https://sykehuset-innlandet.no/beredskap/koronavirus-og-bruk-av-drosje
https://www.fhi.no/nyheter/2020/unodvendig-a-teste-store-grupper-av-friske-ved-lite-koronasmitte/
https://www.fhi.no/nyheter/2020/unodvendig-a-teste-store-grupper-av-friske-ved-lite-koronasmitte/
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78-20 Koronatesting av pasienter som er meldt utreiseklare til sykehjem,  
             v/Ellen Henrietter Pettersen 

Sykehuset Innlandet Gjøvik opplever at enkelte kommuner ikke vil ta imot 
pasient uten at det kan fremlegges en negativ koronatest når pasienten meldes 
utreiseklare og som er planlagt utskrevet til sykehjem selv om det ikke har 
vært vurdert nødvendig med slik testing / ikke vært mistanke om smitte under 
oppholdet på sykehuset. 
 
Signal fra OSU til diskusjon i GSU: Sykehjemmene kan ikke kreve testing av alle, 
men det er viktige at det gis opplysing om evt mistanke og status prøvetaking 
og at det er en dialog i forbindelse med utskrivning. Der sykehuset ikke 
vurderer å ha indikasjon for testing, er det ikke nødvendig med isolasjon. Alle 
institusjoner har ansvar for å ha gode smittevernrutiner. 
 
FHI: Nye beboere med lite typiske symptomer kan testes.  

I noen tilfeller er det likevel nyttig å teste personer som ikke har symptomer, som for 
eksempel ved smitte på sykehjem. Beboere der har ofte lite typiske symptomer og kan i 
mindre grad selv formidle dem, samtidig som de har høy risiko for alvorlig 
sykdomsforløp. 

 
79-20 Ekstraordinære møter i utvidet OSU vedr koronasituasjonen. Hva slags  
             møtefrekvens ønsker vi å ha videre?  

Det settes opp møte hver onsdag i juni, bortsett fra 10.06.20 da det er ordinært 
møte 12.06.20. Det tas forbehold om møteavvikling på bakgrunn av saker. 

 
80-20 Avklaringer i forbindelse med ordinært OSU-møte 12.06.20  

v/ Arne Skogsbakken 
Det planlegges fysisk møte i ordinært OSU. Møtet vil bli avholdt i Tingsalen, 
Fylkeshuset forutsatt at smitteverntiltak kan overholdes.  
Innkalling i outlook. Tema: Helsefellesskap 

 
81-20 Evt 

Ingen saker meldt. 
 
Neste møte onsdag 3. juni kl. 08.00-09.00. 

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


