Medlemmene i OSU

Deres ref.:

Vår ref.: Haugen

Dato:

11.03.20

REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØTE I OVERORDNET SAMARBEIDSUTVALG (GODKJENT)
Møte:
Overordnet samarbeidsutvalg – møte pr videokonferanse eller telefon
Møtedato/ Onsdag 11.03.20 Kl 08.15 – 09.00
sted/tid:
Video:
Innenfor Helsenettet: nr 998116
Utenfor Helsenettet: nr 998116@uc.nhn.no (ev 998116@nhn.no)
På telefon: 77602100, tast 998116 og bekreft med # tast.

Faste
Arne Skogsbakken (rådmann Søndre Land og leder i OSU), Alice Beathe
deltakere: Andersgaard (Adm.dir Sykehuset Innlandet), Marianne Lundgård (fagsjef divisjon
Psykisk helsevern, Kari Mette Vika (divisjonsdirektør SI Gjøvik-Lillehammer),
Lisbeth 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, arbeidstakerrepresentant SI), Trine Lundbye
(Fagforbundet, arbeidstakerrepresentant kommune), Karin Frydenberg (leder
praksiskonsulentene i SI), Marthe Flugstad (avdelingssjef Samhandling og
brukermedvirkning SI).
Meldt
forfall

Sekretariat: Kristin Mantrøen Lorentzen(spesialrådgiver KS), Britt Haugen
sekretær SI for vakant rådgiver samhandling SI
Håvard Kydland, ass.divisjonsdirektør SI Elverum-Hamar

Ansvar/
Vedlegg
ABA

09-20 Koronavirus - tiltak og samarbeid
Innledning ved administrerende direktør Alice Beate Andersgaard og direktør
Helsefag og medisin Ellen H. Pettersen.
- Vi er nå i en situasjon der enkeltkommuner ser ut til å være hardere rammet
enn andre. Sel kommune har store utfordringer med mange i karantene. Vi
må lære av de kommunene som nå gjør erfaringer, vi må forberede oss.

BESØKSADRESSE
Furnesveien 26
2380 Brumunddal

POSTADRESSE
Postboks 104
2381 Brumunddal

Tlf: 06200 Faks: 623 33 450
E-post: postmottak@sykehuset-innlandet.no

Org.nr.

983 971 709

Sykehuset innlandet har igangsatt tiltak og informasjon til pasienter og
ansatte, samt restriksjoner på besøk og adgang til sykehusene.
Legger ut oppdatert informasjon på www.sykehuset-innlandet.no
https://sykehuset-innlandet.no/beredskap#informasjon-til-sykehusetsansatte

Hvordan skal vi samhandle nivåene imellom? Hvordan skal vi forholde oss til
de utfordringer som vi antar kommer?
-

-

Psykisk helsvern har en spesiell utfordring, ikke minst i forhold til alvorlig
psykisk syke og de som ligger inne på tvang. De har nå oppmerksomhet
rettet mot at det kan komme til en omfordeling av pasienter for å unngå at
denne gruppen smittes. Forholdene er heller ikke lagt tilrette for isolering
av smitte, og ansatte ikke er så trent i smittevern som i somatikken.
Det er viktig å fortsette med ordinær drift overfor de som trenger
helsehjelp, men vi kan på et tidspunkt bli nødt til å begrense inntak av
pasienter/omfordele pasienter.

Fastlegene kan også komme i en situasjon der kontroller som kan utsettes,
må utsettes for å ha beredskap for å møte de som har mistanke om smitte.

Møter
Det er behov for å ha kontinuerlige møter for å håndtere de utfordringer som
oppstår og å kunne legge planer for hvordan en utvikling kan ivaretas innenfor et
område/sektor og mellom kommuner.
Det er GSU-møter på Gjøvik og Lillehammer i dag 11.3 og det oppfordres til å
diskutere hvordan kommuner kan bistå hverandre hvis behov oppstår og at
pasientflyt i sykehus av evt. smittede er kjent for kommunene.

Innspill på om evt. kommuneoverlege allerede nå bør delta på GSU-møtene.
Harald Landheim tar kontakt med kommuneoverlege i Fron og inviterer ham med
til neste OSU.
Beslutning:
Det innkalles til OSU-møter
fredag 13. mars kl 8-9, 18, mars kl 8-9 og 20. mars kl 8-9
Informasjon til fastleger vil bli koordinert av avdelingssjef Marthe Flugstad.
Kopi: KS Innlandet, SI ledergruppe, postmottak i kommunene i Innlandet, Fylkesmann i
Innlandet
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