Medlemmene i OSU

Deres ref.:

Vår ref.: Haugen

Dato:

18.03.20

REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØTE I OVERORDNET SAMARBEIDSUTVALG (GODKJENT)
Møte:
Overordnet samarbeidsutvalg – møte pr videokonferanse eller telefon
Møtedato/ Onsdag 18.03.20 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, 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,
arbeidstakerrepresentant SI), Karin Frydenberg (leder praksiskonsulentene i SI),
Marthe Flugstad (avdelingssjef Samhandling og brukermedvirkning SI).
Ellen Henrietter Pettersen, direktør Medisin og helsefag
Anders Brabrand, kommuneoverlege Gausdal, Øyer, Sør-fron og Nord-Fron
Therese Renaa, kommuneoverlege Sel
Benedicte Thorsen-Dahl, divisjonsdirekør Psykisk helsevern

Meldt
forfall

BESØKSADRESSE
Furnesveien 26
2380 Brumunddal

Sekretariat: Kristin Mantrøen Lorentzen(spesialrådgiver KS),
Britt Haugen sekretær SI for vakant rådgiver samhandling SI
Trine Lundbye (Fagforbundet, arbeidstakerrepresentant kommune)

POSTADRESSE
Postboks 104
2381 Brumunddal

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

Org.nr.

983 971 709

12-20 Godkjenning av referat fra 13.03.20
Innspill fra Marianne Lundgård vedr. tvang er tatt inn i referatet. Referatet
godkjent.

13-20 Koronavirus - tiltak og samarbeid

Status ved Sykehuset Innlandet
Alice Beathe Andersgaard/Ellen H. Pettersen; 3 innlagt med smitte (per 17.3),
8 ansatte har testet positivt og 420 er i karantene. Det er en utfordring med så
mange ansatte i karantene, men pt så er det strenge karanteneregler.
Målet er å hindre at pasienter blir smittet på sykehuset og i tillegg holde
sykehuset på Hamar smittefritt, det omdisponeres personell.
All elektiv behandling ble stoppet mandag. Pasienter som ikke skal møte til
time blir kontaktet. Det er behov for å endre pasientstrømmer etter kapasitet
ved sykehusene. AMK er tilført legeressurs og all koordinering skjer derfra.
- Opplæring i basale smittevernrutiner pågår
- Planlegger for økt intensivberedskap
- Endrer vaktplaner til «vaktteam» for å redusere mulig smittespredning
- Oppretter telefon/videokonsultasjoner med pasienter der det er mulig
- Venter ny priorteringsveileder fra myndighetetene
- Prehospitale tjenester – ambulansepersonell er svært utsatt og har behov
for at det er god kontroll med informasjon i forbindelse med transport
Benedicte Thorsen-Dahl; pasienter i psykisk helsvern er triagert slik at annet
personell evt kan overta, det er iverksatt hjemmekontorordning med
telefon/videokonsultasjon. Det planlegges med egne rom ved sykehusene
(Reinsvoll og Sanderud) for evt. smittehåndtering.

GSU-møter
GSU Elverum-Hamar; Kommunene har opprettet avtale om møter tirsdag hver
uke, det er iverksatt interkommunal teststasjon, men dette har en utfordring
for kommuneoverlegene pga kryssjobbing. Flere frivillige melder seg for å
bistå i kommunene. Sykehusene (E og H) tar bare øhj. pas. pt. Venter på
tilførsel av smittevernutstyr, planlegger for et behov og pasientbelegg
svarende til 10-12 ekstra intensivsenger. Det er innført konferanseplikt
Utfordring å få pasienter utskrevet fra sykehus..
GSU Tynset; noe ulikt hvordan kommunene rigger seg med testing, ingen
påvist smitte pt. Tynset kommune forbereder seg på mottak. Bekymring
knyttet til legevaktordningen som normalt ivaretas på sykehuset på Tynset,
men som kommunene nå må håndtere selv.
GSU Gjøvik og GSU Lillehammer hadde felles møte sist onsdag. Møter skal
heretter avvikles hver for seg i respektive GSU.
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Ansvar/
Vedlegg
AS
Alle

Kommuneoverlege Brabrand; viktig at evt pos prøvesvar formidles til
kommuneoverlegene der de selv ikke er rekvirenter for å kunne komme tidlig
inn i prosessen med kartlegging av mulig smittede. I etterkant av møtet fått
følgende fra mikrobiologen; mikrobiologen kontakter kommunelegene om
prostive svar uavhengig av om de er innlagt eller ikke
-

-

Hvordan slår importstans ut?
Alice Beathe; import av smittevernutstyr koordineres av Sykehusinnkjøp.
Det er undertegnet avtale, men utfordringen er frakt inn til Norge
Ekstremt mange prøvetakinger, FHI oppdaterer kriterier for prøvetaking i
dag
Alice Beathe/Ellen; vi følger retningslinjer fra FHI – Sykehuset Innlandet
kan analysere 400 prøver per dag, derfor blir det forsinkelser på svar når
det tas mer enn 1000 prøver per dag. De det tas prøver av, må betraktes
som smittet inntil svar foreligger.
Barnehageplass til helsepersonell på sykehus som er i utsatte posisjoner?
Brabrand; Sykehuset innlandet må kontakte kommunen om helsepersonell
må være hjemme pga barnepass.

Brukerutvalget ved Gerd Nonstad; – Kreftforeningen og flere
pasientorganisasjoner har økt sitt beredskap om rådgivning, det samme har
likepersontjenesten. Fint om dette kommer frem.

14-20 Økt behov for info om eventuelle prosedyreendringer i sykehuset.
Hva innebærer gult nivå ved innleggelser? Skal vi sende pasienter andre
steder?
Hvordan skal vi samarbeide om pasienter som skulle til kontroll på sykehuset
og som får beskjed om å «henvende seg til fastlegen»? De som går på DPS og får
beskjed om at det er coronastengt, må få alternativ fra DPS, for eksempel
telefon- konsultasjon, v/ Karin Frydenberg
Alice Beathe/Ellen; AMK koordinerer pasientflyt avhengig av hvilken situasjon
det til enhver tid er ved sykehusene. Det er innført konferanseplikt ved alle
sykehusene. DPS’ene har prioritert og organisert hvordan pasientkontakt skal
opprettholdes ved DPSene, viktig å få beskjed dersom dette ikke fungerer, må
da være konkret. Se også svar 13-20

15-20 Status testkapasitet. Innledning v/ Lisbet Kjøniksen
Se tidligere svar.

16-20 Sykehusets prosedyrer ved utskriving til kommunale tjenester når det er
smitte. Innledning v/ Lisbet Kjøniksen – tar saken opp i GSU
17-20 Møteplan videre
Fredag 20. mars kl. 8-9. Møteplan videre avtales fortløpende, men sett av
onsdag 25.3 og fredag 27.3. Ordinært møte 2.4 står inntil videre.

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