Medlemmene i OSU

Deres ref.:

Vår ref.: Haugen

Dato:

13.03.20

REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØTE I OVERORDNET SAMARBEIDSUTVALG (GODKJENT)
Møte:
Overordnet samarbeidsutvalg – møte pr videokonferanse eller telefon
Møtedato/ Fredag13.03.20 Kl 08.00 – 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),
Håvard Kydland, ass divisjonsdirektør Elverum-Hamar, Lisbeth Kjøniksen (GSU
Gjøvik), Øystein Johansen (GSU Tynset), Harald Landheim (GSU Lillehammer),
Gerd Nonstad (Brukerutvalget SI), Liv Stensrud (brukerrepresentant kommune),
Marianne Nielsen (NSF, arbeidstakerrepresentant SI), Trine Lundbye
(Fagforbundet, arbeidstakerrepresentant kommune), Marthe Flugstad
(avdelingssjef Samhandling og brukermedvirkning SI).
Ellen H. Pettersen, direktør Medisin og helsefag Sykehuset Innlandet
Anders Brabrand, kommuneoverlege, Gausdal, Øyer, Sør-Fron og Nord-Fron

Meldt
forfall

Sekretariat: Kristin Mantrøen Lorentzen(spesialrådgiver KS), Britt Haugen
sekretær SI for vakant rådgiver samhandling SI
Karin Frydenberg (leder praksiskonsulentene i SI), Therese Renaa,
kommuneoverlege, Sel
Ansvar/
Vedlegg

10-20 Godkjenning av referat fra 11.03.20
Referatet legges ut på hjemmesiden under OSU.
https://sykehuset-innlandet.no/fag-og-forskning/samhandling/overordnetsamarbeidsutvalg

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

ABA

11-20 Koronavirus - tiltak og samarbeid
-

-

-

Status ved Sykehuset Innlandet
Alice Beate Andersgård/Ellen H.Pettersen; ingen innlagt med smitte pt.
Forbereder oss kontinuerlig (utstyr, opplæring mm), reduserer inntak av
elektive pasienter.
Sykehuset har så langt 27 respiratorer, det er bestilt flere fra HSØ.
Det var 130 ansatte i karante 12.3.
Ansatte med luftveisymptomer skal ikke gå på jobb.
Morgenmøter mm – tar i bruk andre kommunikasjonskanaler for å unngå at
sentrale personer oppholder seg på samme sted/ i samme rom.
Utfordring med psykisk syke; spesielt med evt. isolering og transport.
OBS - Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern. Ved mistanke om koronasmitte må dette formidles, det er mange som er involvert i disse
(prehospitale tjenester/politi, kommunalt ansatte, fastlege, legevaktlege
samt avdeling hvor vedkommende legges inn)
Tester nå kun på indikasjon etter retningslinjer fra FHI.
Oppfordring om å sjekke info på hjemmesiden og om laboratorietjenester.
Status Sør og Midt-Gudbrandsdal
kommuneoverlege Anders Brabrand; ga god og grundig informasjon om
organisering av arbeidet i Fron / Øyer og Ringebu.
se vedlagt notater
Interkommunal samordning gjør legevakter/nøkkelpersonell mindre
sårbare og en får bedre ressursutnyttelse av smittevern- og prøveutstyr
som er mangelvare

GSU-møter
Gjøvik-Lillehammer hadde sammenslått møte onsdag –
informasjonsutvekling, tilbakemelding om at testing kunne bli belastende
for fastlegekontor, utfordrende med å ha nok testutstyr, unngå å legge inn
de som ikke må inn på sykehus. Samarbeider med Helsehuset Lillehammer
om egnede lokaler for mottak av smittede. Overlege fra SI koordinerer dette.
Elverum-Hamar; møte mandag – allerede avklart med kommuneoverlege
om håndtering av pasienter som ikke bør inn på sykehus.
Tynset; møte i dag 13.3 – legge plan for ressursbruk, ta imot tips fra
Gudbrandsdalen

Utviklingen følges tett. Hvis behov for møte før onsdag 18. mars kl. 08.00 vil det bli
sendt innkalling. Hvis noen ønsker å sende inn spørsmål i forant av møte, send
dette til Marthe Flugstad.

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