Medlemmene i OSU

Deres ref.:

Vår ref.: Haugen

Dato:

15.04.20

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

Onsdag 15.04.20 Kl 08.00 – 09.00
Nettmøte- påloggingsadressen finner du i egen innkalling i outlook
Arne Skogsbakken (rådmann Søndre Land, 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), 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
Forfall

Sekretariat: Kristin Mantrøen Lorentzen(spesialrådgiver KS),
Britt Haugen sekretær SI for vakant rådgiver samhandling SI
Therese Renaa, kommuneoverlege

43-20 Godkjenning av referat fra 08.04.20
Referatet godkjent
44- 20 Koronavirus - tiltak og samarbeid

Alle

Status Sykehuset Innlandet
Alice Beathe Andersgaard/Ellen H. Pettersen:
Per 14. april 10.55: 9 pasienter innlagt med koronavirus, 61 ansatte i
karantene. Det har til sammen vært 3 dødsfall av covid-19 i Sykehuset
Innlandet og 36 ansatte smittet med koronavirus.

BESØKSADRESSE
Furnesveien 26
2380 Brumunddal

POSTADRESSE
Postboks 104
2381 Brumunddal

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

Ansvar/
Vedlegg
Alle

Org.nr.

983 971 709

Sykehuset Innlandet HF fikk i foretaksmøtet 26. mars i oppdrag å levere
konkrete planer for å møte en situasjon med behov som angitt i
Folkehelseinstituttets risiko-, prognose- og responsanalyse datert 24. mars.
Styret i Sykehuset Innlandet HF behandlet 14. april planer om økt
behandlingskapasitet for håndtering av covid-19 pandemien. Planene for
økning av intensivkapasiteten omfatter bl.a. personalressurser (både kapasitet
og kompetanse), inkludert opplæring og medisinsk utstyr (inkludert
forbruksmateriell). Planene er oversendt Helse Sør-Øst RHF.

-

Har planer klare for økt behov, les mer her

Fylkesmannen ved Eli Blakstad: Det jobbes videre med intermediærsenger og
et estimert behov i Innlandet på 3-400 senger. Kommunene ivaretar ansvaret i
fase 1, i fase 2 og 3 vil det være regionene som overtar. Transportavtaler er
ivaretatt med Prehospitale tjenester. Fylkesmannen vil klarlegge når fase 2
iverksettes. Flere kommuner vil måtte vurdere bruk av omdisponert personell
nå når barnhager og skoler skal åpnes opp.

GSU Gjøvik: Regionene Gjøvik og Hadeland er ennå ikke helt i mål med sine
planer. Dokumentet fra Tynset er nyttig for videre planlegging. Nytt GSU møte i
dag; tema veiledning/støtte fra sykehus til kommuner.
GSU Lillehammer: Noe økt smitte i Lillehammerområdet. Samarbeid med
sykehuset fortsetter vedrørende behov for veiledning/bakvakt «Covid-19»senger ved helsehuset. Nytt GSU møte i dag; nye signaler fra Helsedirektoratet
vedr. logostikk pasientflyt.
GSU Elverum-Hamar: Situasjonen er stabil, noe økt smitte i Hamarområdet.
Nytt GSU møte i dag; tar utgangspunkt i dokumentet fra Tynset.

GSU Tynset: Har hatt forsterket legevakt gjennom påsken, men det ble det ikke
behov for. Alle prøver som er tatt i påsken har vært negative. Registrert en
markant økning av henvendelser med helseangst/utrygghet knyttet til at det
nå åpnes opp for mer «normalisering», barnehager, skoler etc.
GSU møte i dag med oppfølging av påbegynte saker.
Praksiskonsulent Karin Frydenberg: Informasjon om skåringssystem for
skrøpelighet, Frailty score (som også vil bli benyttet i sykehuset) ble sendt til
fastleger 3. april (SIste Nytt nr 5). Det anbefales å sette seg inn i dette.
Inntrykk av at det er noen flere pasienter som oppsøker fastlegkontor nå.

ABA/
45-20 Hva innebærer «gradvis normalisere driften av helsetjenestene framover EHP
både i sykehus og kommune»
Under regjeringens pressekonferanse 7. april, åpnet helseminister Bent Høie
for at en-til-en-møter med pasient og behandler og noe elektiv behandling kan
tas opp igjen ved sykehusene. Sykehuset Innlandet vil nå vurdere hvordan
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dette kan gjennomføres på en trygg og god måte samtidig som beredskapen for
å håndtere koronapandemien opprettholdes.
Det er en utfordring å balansere mellom pandemiberedskap og normal drift for
å ivareta de pasientene som står på venteliste med forventet tid til utredning
eller behandling i løpet av de neste tre ukene. Overgangen fra beredskap til
«hverdag» med behandling av pasienter med andre tilstander vil kreve god
planlegging og omstillingsevne hos ledere og ansatte.
-

Over 18000 pasientmøter utsatt, les mer her

AS

46-20 Utskrivningsklare pasienter- Suspensjon av Forskrift om kommunal
betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter inntil helsevesenet er
tilbake i en normalsituasjon, v/ Arne Skogsbakken
I tråd med bestemmelsene i samarbeidsavtalen var det et ønske fra
kommunene om at avtalepartene kunne enes om å be Fylkesmannen rette en
henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet om suspensjon av Forskrift
om kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter inntil
helsevesenet er tilbake i en normalsituasjon.

I planarbeidet som foretaket har hatt med Fylkesmannen, har det blitt skissert
en kategori «før tid»-utskrivningsplare pasienter i tillegg til ordinære
utskrivningsklare pasienter dersom sykehusene skulle få en ekstremsituasjon
og det ville bli behov for plass til «Covid-19»-pasienter.
Kommunene oppfordrer Fylkesmannen til å se nærmere på om det skal rettes
en henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet.

47-20 Ev
Innspill fra Håvard Kydland: Det er gjort et grundig arbeid ved sykehusene
med å planlegge for å ruste opp til et verst tenkelig scenario med 307 innlagte
covid-19-syke pasienter. Bemanning (spesielt intensivsykepleiere) og utstyr vil
være en stor utfordring for Sykehuset Innlandet i et worse case scenario.
Bemanningsfaktoren på pandemiposter og gjenværende poster vil være så lave
at kvaliteten blir vesentlig redusert og at feil vil skje. Våre ansatte vil måtte
sikres godt nok smittevernutstyr og tilstrekkelig støtte på ledelsesnivå samt av
tilsynsmyndighetene, dersom vil skal sikre at de ansatte blir på post. Vi er
derfor tjent med å holde innlagte smittede på et lavere nivå og det krever et
godt samarbeid om pasientflyt mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten,
også vedr forskyvning av ansatte med kompetanse, spesielt de
intensivsykepleiere som i dag har sitt arbeidsted i kommunenen.
Innspill fra Ellen H. Pettersen/Benedicte Thorsen Dahl: vedrørende bruk av
tvang i psykisk helsevern (utagerende/demente) – smittevernloven.
Her er det spesielt viktig å merke seg avsnitt tre.

§ 5-4.Gjennomføring av isolering i sykehus
Innleggelse til tvungen undersøkelse og kortvarig isolering etter § 5-2 eller isolering
etter § 5-3 skal skje i en egnet sykehusavdeling eller sengepost. Avdelingen eller
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sengeposten skal være spesielt lagt til rette for å motta smittede slik at de kan få det
medisinske og pleiemessige behandlingstilbud som vil føre til så kortvarig isolering
som mulig.

Under isoleringen kan det iverksettes pleiemessige og sikkerhetsmessige tiltak for å
gjennomføre en effektiv isolering. Tiltakene skal være begrenset til det som er helt
påkrevd i forhold til faren for smitteoverføring. Oppholdet skal så langt råd er gi
muligheter for normal livsutfoldelse og kontakt med nære pårørende.
Når særlige forhold krever det, kan smittede personer isoleres i andre
institusjoner godkjent av Helsedirektoratet.

Departementet kan i forskrifter fastsette nærmere krav til de fysiske og faglige
forholdene ved sykehus og andre institusjoner som nyttes til isolering.

0 Endret ved lover 21 des 2001 nr. 119 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 21 des 2001 nr. 1524), 1
121 (ikr. 1 jan 2016).

Neste møte 22. april kl. 08.00-09.00
Kopi: SI ledergruppe, postmottak i kommunene i Innlandet, Fylkesmann i Innlandet
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