Medlemmene i OSU

Deres ref.:

Vår ref.: Haugen

Dato:

08.04.20

REFERATEKSTRAORDINÆRT MØTE I OVERORDNET SAMARBEIDSUTVALG (GODKJENT)
Møte:
Overordnet samarbeidsutvalg – møte pr videokonferanse eller telefon
Møtedato/ Onsdag 08.04.20 Kl 08.00 – 09.00
sted/tid:
Nettmøte- påloggingsadressen finner du i egen innkalling i outlook

Faste
Arne Skogsbakken (rådmann Søndre Land, 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

39-20 Godkjenning av referat fra 03.04.20
Innspill fra Karin Frydenberg tatt inn i referatet. Referat godkjent

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

Ansvar/
Vedlegg
Alle

40-20 Koronavirus - tiltak og samarbeid
Status Sykehuset Innlandet
Alice Beathe Andersgaard/Ellen H. Pettersen:
13 pasienter innlagt med koronavirus, 2 døde av covid-19, 4 på intensiv alle 4
på respirator og 23 pasienter utskrevet, 33 ansatte smittet med koronavirus og
om lag 100 i karantene.

Fortsetter med planlegging for et scenario med høyt antall «Covid-19-syke»pasienter selv om det pt er færre innleggelser.
- Smittevernutstyr vil være en begrensende faktor. Flere land over hele
verden er avhengig av det samme utstyret. Det jobbes nå for å få bygget opp
et beredskapslager nasjonalt. Sykehusinnkjøp HF har dialog med norske
bedrifter som kan endre sin produksjon til å produsere smittevernutstyr.
- Det er strenge krav til produktene som skal benyttes av helsepersonell og
derfor må smittevernutstyret fra nye aktører testes før de sendes ut til
sykehus og kommuner. Dette arbeidet utføres av Forsvarets
forskningsinstitutt (FFI). Smittevernutstyr som kommer inn fra utlandet
blir kvalitetssikret av erfarne fagfolk som går gjennom forsendelsene,
prøver og tester utstyret. Bemanning er en kritisk faktor, spesielt gjelder
det intensivsykepleiere.
- Avventer signal fra Helse Sør-Øst RHF hva myndighetene legger i at driften
nå skal «normaliseres», hva vil dette innebære for foretakene.
- Testing; det er noe færre testinger pt på koronavirus, men pga ulike
servicebehov på utstyr er det gjort avtale med OUS hvis det blir nedetid i
løpet av påsken på laboratoriet på Lillehammer. Det kan innebære noe
lengre svartid. Parallelt bygges det opp nasjonale plattformer for testing
med alternativt utstyr/reagenser.
Fylkesmannen ved Eli Blakstad og Harald Vallgårda: statistikken viser at
Innlandet har en moderat smitte. Alle kommuner i Innlandet har nå en
faseinndelt plan for «Covid-19»-senger. Det er bekymring knyttet til grupper
som ikke er i stand til å ivareta karantenebestemmelsene. Nærhet til
episenteret (Oslo/Viken) og arbeidsmarkedet for kommuner sør i fylket gjør at
vi i Innlandet må fortsette å være i beredskap for en utvikling, spesielt når
skoler/barnehager åpnes etter påske.

GSU Tynset: Dialog kommune-sykehus vedrørende innleggelseskriterier for
bruk av «Covid-19»-senger fortsetter etter påske. Deles med de øvrige GSU’ene.
GSU Gjøvik: Dialog om samhandling mellom nivåene er godt i gang og fortsetter
over påske.

GSU Lillehammer: Nord-Gudbrandsdal har klargjort for «Covid-19»-senger.
Sør-Gudbrandsdal; «Covid-19»-senger er tatt i bruk ved Lillehammer helsehus,
Montebello klargjøres over påske. Dialog om pasientflyt av ikke «Covid-19»pasienter innen regionen pågår.
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Alle

GSU Elverum-Hamar: alle kommunene har gjort klart avtaler for mottak av
«Covid-19»-pasienter. Uttrykt bekymring for bemanningssituasjonen ved
sykehusene.
Praksiskonsulent Karin Frydenberg: Positivt at myndighetene nå åpner for
inntak av flere pasienter som har behov for spesialisthelsetjeneste.
Kommunen (Østre Toten) har brukt fastlegene til oppgaver innenfor
samfunnsmedisin på en annen måte enn tidligere - positivt.

Anders Brabrand: følger opp ansatte tett for å sikre at de ikke møter på jobb
hvis de er syke

Innspill fra Håvard Kydland om at en bør samle seg om hvilke typer pasienter
som ligger på sykehus og som skal utskrives til senger i kommunene.
41-20 Ev
Neste møte 15. april kl.08.00-09.00 og 17. april kl. 08.00-09.00

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