Medlemmene i OSU

Deres ref.:

Vår ref.: Haugen

Dato:

01.04.20

REFERATEKSTRAORDINÆRT MØTE I OVERORDNET SAMARBEIDSUTVALG (GODKJENT)
Møte:
Overordnet samarbeidsutvalg – møte pr videokonferanse eller telefon
Møtedato/
sted/tid:
Faste
deltakere:

Fredag 01.04.20 Kl 08.00 – 09.00
Nettmøte- påloggingsadressen finner du i egen innkalling i outlook
Arne Skogsbakken (rådmann Søndre Land og 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 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
Eli Blakstad, velferdsdirektør Fylkesmannen Innlandet?

Sekretariat: Kristin Mantrøen Lorentzen(spesialrådgiver KS), Britt Haugen
sekretær SI for vakant rådgiver samhandling SI
forfall
Therese Renaa, kommuneoverlege Sel
Trine Lundbye (Fagforbundet, arbeidstakerrepresentant kommune),
Ansvar/
Vedlegg
Alle
30-20 Godkjenning av referat fra 27.03.20
Referat godkjent
31-20 Koronavirus -tiltak og samarbeid
GSU-Tynset: Kommunene har tatt over legevaktdrift for 5(6) kommuner, planlegger
interkommunal «Covid-19»-senger i nærheten av legevakt og sykehus, foreløpig 10
senger – kan utvides hvis behov.
Nytt GSU-møte 1. april – tema: koordinering og opplæringsbehov
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

Alle

GSU-Lillehammer: Pågår etablering av regionale «Covid-19»-senger, Midt- og SørGudbrandsdal rigger kapasitet for 50 senger i samarbeid med Ringsaker kommune.
Bruk av ledige sykehjemsplasser for «ikke-smittede» pasienter på tvers i regionen.
Ressurspool for evt omdisponering av personell. Det er etablert luftveispoliklinikker.
Møter hver fredag.
Status NGLMS til OSU (utdrag)
- etablere en smitteavdeling for pasienter med behov før påske
- kartlegges oppgavefordeling og pasientflyt mellom kommunene
- skissere smittesoner for hele bygget, inkludert regional legevakt,
spesialisthelsetjenesten sine kontorer, legekontor og døgnavdeling
- dialysen drifter som normalt
- noe redusert aktivitet rettet mot kreftpas
- tar i bruk videokonferanseutstyr
- rtg drifter som normalt i påsken, med noe forsterket bemanning på legevakt
- legekontoret har adgangskontroll, og drifter en lungepoliklinikk

GSU-Elverum-Hamar: kommunene har kommet godt i gang med «Covid-19»-senger
både i egen kommune og i et interkommunalt samarbeid hvis det skulle bli behov for
flere senger. Møter hver tirsdag.
GSU-Gjøvik: Sendt ut registreringsskjema om kapasitet og ressurser i regionene.
Nytt møte 1. april.
Status VLMS til OSU (utdrag)
- dialyseavdelingen har drift, mandag, onsdag og fredag
- røntgen har øyeblikkelig hjelp i åpningstiden
- kreftpoliklinikk drives som normalt
- spesialistpoliklinikken redusert drift
- gynekolog etter vurdering
- intermediæravdeling med kommunale akutte døgnplasser
jordmortjeneste, følger opp gravide, noen telefonkonsultasjoner
- Valdres legevakt, etablert smittesoner og system for å ta imot COVID-19 mistenkte
- registrerer færre henvendelser, færre pasienter, er befolkningen redde for å være til
bry? Venter de for lenge med å ta kontakt

Inspill fra KS ved Kristin Mantrøen Lorentzen:
To utskrivningsløp; «Ikke-smittede»- pasienter og «Covid-19»-pasienter
Blir begge løpene ivaretatt i den planleggingen som nå pågår?
Sykehuset Innlandet
17 pasienter innlagt, 6 intensivpasienter per 1. april kl. 11.20. 31 ansatte er smittet.
195 i karantene. Alderspsykiatrisk avdeling Sanderud har fortsatt stengt inntak.
- Helsepersonell fra andre deler av virksomheten omdisponeres til sengeposter
– driften pågår nå på en annen måte i sykehusene
- Det pågår en kartlegging av ressurser i kommunene med intensiv/anestesiutdanning. SI vil trenge alt som finnes av intensiv-/anestesipersonell
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Opplæring av ansatte pågår for en eventuell nødvendig jobbglidning
Smittevernutstyret som nå leveres til sykehus og kommuner er fra andre
leverandører enn de vi vanligvis får fra. Alt blir testet før forsyning fra Helse
Sør-Øst.
o Venter levering av mer utstyr uke 15
o Ved bruk av åndedrettsvern gjelder FHI sine retningslinje (ikke
nødvendig med avanserte masker)
Ambulanseberedskap er som i «normalsituasjon»
Transport mellom kommunale institusjoner; bruk av ambulanse til dette vil
være vanskelig å ha tilstrekkelige ressurser til når beredskap skal
opprettholdes. - Det er gjort avtale med noen drosjer og de er utrustet med
smittevernutstyr. Les mer om transport
Det bli analysering av prøver på koronavirus (sars-cov2) hver dag i hele
påsken på laboratoriet på Lillehammer.
– om feil på prøvesvar
Forsvaret har signalisert at de ikke kan bistå før alle sivile tjenester er forsøkt
kontaktet først, eks Heimevernet
Er hjemmetjenesten med i planlegging av de interkommunale plassene?
Sykehuset Innlandet skal i dag levere konkrete planer for å møte en situasjon
med behov som angitt i Folkehelseinstituttets risiko-, prognose- og
responsanalyse - (fra 24.mars) inkludert det maksimale behovet som er angitt
til HSØ RHF. Planene skal inneholde:
- hva som må til for å realisere en økning av intensivkapasiteten og behovet
for innlagte pasienter som ikke trenger intensivbehandling
o personalressurser (både kapasitet og kompetanse),
inkludert ev. opplæring
o medisinsk utstyr, inkludert forbruksmateriell
o lokaler, inkludert gass, vannuttak, strømtilførsel og annet

Praksiskonsulent Karin Frydenberg: etterlyser ansvar og flyt for prøvesvar når dette
ikke går via kommuneoverlegen slik som det skal. Rutiner for dette sjekkes.
Fylkesmannen ved Eli Blakstad: Fylkesmannen har registrert at det jobbes bra i de
fleste regioner. Vil sjekke hjemmel for beordring av personell og om det er noe
fylkesmannen kan bidra med vedrørende transport.
32-20 Påsken 2020 – hvordan samarbeider vi denne perioden? Hva med OSU
møtene?
Møte onsdag 8. april kl. 08.00
Kopi: SI ledergruppe, postmottak i kommunene i Innlandet, Fylkesmann i Innlandet
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