Medlemmene i OSU

Deres ref.:

Vår ref.: Haugen

Dato:

27.03.20

REFERATEKSTRAORDINÆRT MØTE I OVERORDNET SAMARBEIDSUTVALG (GODKJENT)
Møte:
Overordnet samarbeidsutvalg – møte pr videokonferanse eller telefon
Møtedato/ Fredag 27.03.20 Kl 08.00 – 09.00
sted/tid:
Nettmøte- påloggingsadressen finner du i egen innkalling i outlook

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 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,
arbeidstakerrepresentant SI), Trine Lundbye (Fagforbundet,
arbeidstakerrepresentant kommune), Karin Frydenberg (leder
praksiskonsulentene i SI), Marthe Flugstad (avdelingssjef Samhandling og
brukermedvirkning SI).
Ellen Henriette Pettersen, direktør medisin og helsefag
Anders Brabrand, kommuneoverlege Gausdal, Øyer, Sør-Fron og Nord-Fron
Therese Renaa, kommuneoverlege Sel
Eli Blakstad, velferdsdirektør Fylkesmannen Innlandet

Forfall

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

25-20 Godkjenning av referat fra 25.03.20
Referat godkjent

26-20 Koronavirus - tiltak og samarbeid
Status Fylkesmannen ved Eli Blakstad:
Benytter en modell ihht til FHI sine retningslinjer for beregninger. Gjør nå en
kartlegging i regionene – det er ulike løsninger; fra kommunale plasser til
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interkommunale plasser. Inntrykket er at det jobbes bra, men at det gjenstår
noe før vi har en fullstendig oversikt. Oppfordret sterkt til regionale løsninger.
GSU
Unisont fra de ulike GSU-ene at det er viktig å dele erfaringer med hverandre
om det arbeidet som nå gjøres og at fylkesmannen får en totaloversikt. Et
interkommunalt tiltak kan være å se på ett mottak for smittede og ett for
utskrivningsklare pasienter.

Sykehuset Innlandet
Alice Beathe Andersgaard/Ellen H. Pettersen/Benedicte Thorsen-Dahl:
16 innlagt per 26.3, 5 på intensive. 24 ansatte er smittet.
Sykehuset er nå å i en fase med planlegging og opplæring.
- Generell bekymring at det er nå er få pasienter som vanligvis trenger
helsehjelp i sykehusene
- Alderspsykiatrisk avdeling Sanderud har stengt inntak.
- Utfordring fra HSØ: beskrive ulike scenario (lav/middels/høy) der lav har
en intensivkapasitet på 43 sengerog høy er over 80 senger
Smittevernutstyr utfordrer logistikk både internt og eksternt. Både
ambulansepersonell og transport (taxi) har behov for tilgang på utstyr i
tillegg til der det er stort forbruk internt.
- Må etter hvert finne løsning på hvordan vi kan håndtere noen elektive
pasienter uten at dette går utover beredskap.
Innspill fra kommuneoverlege Therese Renaa; erfaring at pasienter kan ha
diffuse symptomer i starten, men likevel utvikle alvorlige plager.

Fastlege Karin Frydenberg - får tilbakemelding fra kollegaer at pasienter ikke
tar kontakt med sin fastlege hvis de har andre plager en korona – det
bekymrer.

Utfordring: kommunisere til Innlandets befolkning at det er trygt å ta kontakt
med sin fastlege ved behov for helsehjelp.

27-20 Ansatte med stillinger i både kommune og Sykehuset Innlandet – hvilke
føringer gir vi våre ansatte med jobb på to steder ?
Det er behov for ressurser både i kommuner og sykehus. Generelle
kommentarer at ansatte med arbeidsforhold begge steder må kunne fortsette
med dette så lenge det ikke går utover hensyn til smittevern. Innspill fra
kommuneoverlege Anders Brabrand om å evt. omdisponere ressurser som har
spesialkompetanse fra kommune til sykehus hvis det i forløpet skulle være
behov for dette.
Venter på en føring fra myndighetene om bruk av studenter og helsepersonell
med videreutdanning, hvem skal foreta prioritering om hvem som skal arbeide
hvor?
Blir også viktig tema i beredskapsmøte med fylkesmannen.
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28-20 Gjennomgang av Prioritering av helsehjelp i Norge under Covid-19
epidemien. Hvordan vil dette utfordre oss i samhandlingen? Se vedlegg
Ellen H. Pettersen gikk gjennom hovedtrekkene i veilederen.
Utgave per 25. mars gir tydeligere føringer, men er fortsatt diffus på enkelte
områder.

«Målet med notatet er å gi helsepersonell og ledere i helse- og omsorgstjenesten overordnet støtte
til krevende prioriteringsbeslutninger. Notatet redegjør for verdigrunnlaget for prioriteringer og
faglige råd i den aktuelle situasjonen.»
De tre gjeldende prioriteringskriteriene er: nyttekriteriet, ressurskriteriet og alvorlighetskriteriet.
De tre kriteriene skal vurderes samlet.

Prioritering av helsehjelp i Norge under Covid-19 epidemien, lenke

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-ogkrisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og-beslutninger/Covid19%20prioritering%20i%20helse%20og%20omsorgstjenesten%20notat%20fra%20Helsedirektoratet%2025.%20mar
s%202020.pdf/_/attachment/inline/8c91d817-0eaa-4b14-9771f9dfc7e89df1:0ea3d86c2b1e9ac72e7bd011b75f1abded5815cb/Covid19%20prioritering%20i%20helse%20og%20omsorgstjenesten%20notat%20fra%20Helsedirektoratet%2025.%20mar
s%202020.pdf
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Ingen saker meldt
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