Medlemmene i OSU

Deres ref.:

Vår ref.: Haugen

Dato:

03.04.20

SAKLISTEEKSTRAORDINÆRT MØTE I OVERORDNET SAMARBEIDSUTVALG (GODKJENT)
Møte:
Overordnet samarbeidsutvalg – møte pr videokonferanse eller telefon
Møtedato/ Fredag 03.04.20 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), Tone Margrethe Melbø (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
Harald Vallgårda, Fylkeslege Innlandet

forfall

Sekretariat: Kristin Mantrøen Lorentzen(spesialrådgiver KS),
Britt Haugen sekretær SI for vakant rådgiver samhandling SI
Marianne Nielsen (NSF, arbeidstakerrepresentant SI),

Ansvar/
Vedlegg
Alle

34-20 Godkjenning av referat fra 01.04.20
Referat godkjent
35-20 Koronavirus - tiltak og samarbeid
Status Fylkesmannen: har hatt kontakt med alle regioner – ser foreløpig ikke ut Alle
som det er sykepleiere tilgjengelig i kommunene– går bredere ut i dag og vil
samle alle registreringer i en ressursbank

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

Status Sykehuset Innlandet:
18 innlagt, 31 med smitte, 6 intensivpasienter, 170 i karantene per 2. april
Det er skrevet ut over 20 «Covid-19»-pasienter.
- Det er levert planer for å møte en situasjon med behov som angitt i
Folkehelseinstituttets risiko-, prognose- og responsanalyse inkludert det
maksimale behovet som er angitt til Helse Sør-Øst RHF.
Det er noe ulik hvordan fordelingen vil være mellom de ulike sykehusene i
Innlandet.
- Det er gitt aksept fra Helse Sør-Øst om å starte dialog med Skogly (evt.
Ringen) om bruk av lokaler hvis det skulle bli nødvendig.
- Det pågår en vurdering av hvilket skåringssystem for skrøpelighet, (Frailty
score) som skal benyttes på pasienter som legges inn
GSU Gjøvik: skal systematisere data fra kartlegging i regionene. Tema på neste
møte er samhandling.

GSU Lillehammer: Ikke noe nytt fra Nord-Gudbrandsdal, Sør-Gudbrandsdal har
gjort avtale om bruk av 26 senger ved Lillehammer helsehus og med
Montebello. Kløverhagen vil kunne være aktuell i fase tre.
GSU Elverum-Hamar: jobber videre med det som er sendt inn av planer til
fylkesmannen. Neste møte tirsdag.
GSU Tynset: «Covid-19»-senger er på plass og det diskuteres kriterier for
disponering av disse. God dialog lokalt.

Praksiskonsulent Karin Frydenberg: signaler fra fastleger om at det fortsatt er
stille på legekontorene. Har spilt inn et tillegg til flytskjema prøver til
Medisinsk service; – ved at rekvirent melder svaret raskt (ved prøvesvar som
kommer etter at pasienten er utskrevet, må det sendes umiddelbart ved PLOmelding når pasienten mottar kommunale tjenester) til pasient og andre berørte
i kommunen og kommuneoverlegen følger positive svar med smitteoppsporing,
kan smitteverntiltak iverksettes hensiktsmessig og pasienten få den nødvendige
behandling (flytskjema vedlagt referat). PKO’ene har diskutert veiledere som er
utarbeidet ved sykehuset på Hamar, Lillehammer og Gjøvik vedrørende
palliasjon, planlegger utsending av informasjon til fastleger før påske.

36-20 Psykisk helsevern og Covid-19, v/ Benedicte Thorsen-Dahl
Divisjonen har prioritert omlegging av behandling basert på smittevern og
pasientene er triagert; gul, grønn, rød gruppe for å sikre god kontroll og raskt
ha oversikt ved fravær/omdisponeringer av personell.
Det er iverksatt telefon-/videokonferansekonsultasjoner innenfor poliklinisk
behandling ved BUP,DPS inkludert TSB, og aktiviteten i mars sammenlignet
med mars måned i 2019 viser om lag samme nivå. Det er positiv respons på
dette tilbudet fra både pasienter og behandlere, og mange opplever seg godt
ivaretatt via dette behandlingstilbudet.
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Ved DPS, TSB team/poliklinikk er det uttrykt bekymring for pasientgruppen
fordi mange kommuner har valgt å endre/stenge lavterskeltilbudene.

Det er god kontroll på LAR-pasientene og ved Fact-teamene, og det foreligger
en god oversikt over døgnbehandlingen ved de private rusinstitusjonene (som
har avtale med Helse Sør-Øst). Det er bekymring knyttet til pasienter med
rus/psykiatri og barn/unge som trenger et godt kommunalt tilbud for å kunne
skrives ut fra spesialisthelsetjenesten.
Og man har erfaring med pasienter som raskt blir reinnlagt på grunn av
manglede kommunalt tilbud.
Regional enhet for gravide og familie er i ordinær drift.

Divisjonen får et betydelig mindre antall henvisninger både til BUP, DPS og TSB
fra fastlegene.
Fortsatt stengt inntak ved avdeling for alderspsykiatri på grunn av «Covid-19».
Avdelingen driftes med dispensasjon fra karantenebestemmelse.
37-20 Sirkulering av GSU-referater - ny vurdering
Etter en ny vurdering sendes GSU-referater som tidligere, men «Covid-19»relaterte saker tas inn i referatene fra OSU.

38-20 Ev
Utskrivning av pasient til hjemmetjenste før prøvesvar foreligger vil bli
behandlet som smittet i kommunen. Det krever ekstra ressurser/utstyrsbruk i
kommunen. Hvordan kan dette håndteres på en bedre måte?

Kapasiteten ved laboratoriet er pt slik at alle prøver skal kjøres samme dag
forutsatt at prøvene er merket slik de skal og at de kommer til sykehuset innen
tiden. Når prøvesvar foreligger, svares rekvirent som må formidle svar videre.
Det vurderes nå om prøvesvar etter hvert kan sendes elektronisk slik som
øvrige prøvesvar. Melding om dette vil gis i god tid.

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