Medlemmene i OSU

Deres ref.:

Vår ref.: Haugen

Dato:

29.04.20

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

Onsdag 29.04.20 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
Benedicte Thorsen-Dahl, divisjonsdirektør Psykisk helsevern
Anders Brabrand, kommuneoverlege Gausdal, Øyer, Sør-Fron og Nord-Fron
Therese Renaa, kommuneoverlege Sel
Eli Blakstad, velferdsdirektør / fylkeslege Harald Vallgårda, Fylkesmannen
Innlandet
Forfall

Sekretariat: Kristin Mantrøen Lorentzen(spesialrådgiver KS),
Britt Haugen sekretær SI for vakant rådgiver samhandling SI
Eli Blakstad, velferdsdirektør Fylkesmannen Innlandet

56-20 Godkjenning av referat fra 22.04.20
Referat fra 22.04 godkjent.

57-20 Koronavirus - status tiltak og samarbeid
Status Sykehuset Innlandet
Alice Beathe Andersgaard, Ellen H. Pettersen og Benedicte Thorsen-Dahl:
Per 28. april: 7 pasienter innlagt med koronavirus, 3 på intensiv, 46 pasienter
som er behandlet for covid-19 er utskrevet. Totalt 4 døde av covid-19.
96 ansatte i karantene.
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I Foretaksmøte med Helse Sør-Øst RHF 28. april ble det gitt overordnede
rammer for aktiviteten i 2020 i lys av utbruddet av covid-19; - Helseforetakene
skal fortsette arbeidet med å planlegge og forberede for et høyt antall
intensivpasienter, i tråd med analyser gjennomført av Folkehelseinstituttet,
samt starte opptrapping til mer normalt drift, øke elektiv aktivitet.
- Antall kontaktpunkter øker med økt aktivitet og krever logistikk på
venterom etc.
- Sjekkliste brukes for avklaring av alle pasienter som tas inn til behandling
- Kontinuerlig vurdering av pasientstrøm øhj. for å balansere antall
akuttinnleggelser på Hamar. Flere pasienter (spesielt med magesmerter),
kan derfor bli innlagt på Gjøvik/Lillehammer.
- Ferieavvikling i sykehuset; ansatte er bedt om, i den grad det lar seg gjøre, å
ta ut tidlig ferie slik at beredskapen vil være som det planlagges for i den
perioden FHI har anskueliggjort at det blir en økning av covid-19-smittede,
fra juli og utover høsten.
- FHI sitt anslag på 5 % økning av testing i befolkningen, vil bli en utfordring
i Sykehuset Innlandet. Pt testes ca 100 per dag, men det er kapasitet på 5600 (ved tilgang på reagenser) i Sykehuset Innlandet. Primært er det et
ønske om at analyse av testene skjer i Innlandet av hensyn til bl.a.
svartid/svarrutiner (elektronisk). Prøver som sendes til Ahus/OuS vil ta
lengre tid.
Testutstyr vil fortsatt fordeles ut fra et behov fra Sykehuset Innlandet til
kommunene.
GSU Elverum-Hamar: GSU-møte 28. april; diskuterte innleggelseskriterier
basert på notat fra Tynset. Rolig.

GSU Tynset: pt noe lavere beredskapsnivå, jevnlig kontakt om fordeling av
pasienter med sykehuset på Tynset. Nytt GSU-møte i dag.

GSU Gjøvik: fortsetter arbeidet med innleggelseskriterier med utgangspunkt i
notat fra Tynset. Nytt GSU-møte i dag. Spørsmål vedr behov for følgepersonell.
Alice Beathe: FHI vil komme med retningslinjer for ivaretakelse av at flere
pasienter vil ha behov for å ha bistand fra pårørende/følgepersonell i forbindelse
med opptrapping av aktiviteten, både innleggelser og poliklinikk.
Inntil dette foreligger, må vi forholde oss til de retningslinjer som gjelder. Dersom
det skulle være situasjoner der det kreves spesielle hensyn, ber vi om at dette
drøftes med sykehuset. Her må det være en kontinuerlig dialog.
GSU Lillehammer: Færre smittetilfeller i kommunene. Rutiner for pasientflyt
avklares denne uka. Nytt GSU-møte 6. mai (hver 14. dag). God mors kapasitet
på Lillehammer.

Praksiskonsulent Karin Frydenberg: praksiskonsulentene diskuterer
innleggelseskriterier på et møte senere i dag, opptatt av skrøpelighetskriterier.
Understreket behov for O2 konsentrat til kommunene hvis det skulle bli behov.
Kapasitet må sjekkes via behandlings-hjelpemidler.
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58-20 Utskrivningsklare pasienter- Suspensjon av Forskrift om kommunal
betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter inntil helsevesenet er
tilbake i en normalsituasjon. Oppfølging til sak 46-20 v/ fylkeslege
Harald Vallgårda
I sak 46-20 ba kommunene Fylkesmannen om å se nærmere på om det skal
rettes en henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet.
Fylkesmannen har vurdert at dette ikke er aktuelt i nåværende situasjon.
Sykehuset vil til enhver tid vurderer om en pasient er utskrivningsklar, og det
har så langt ikke vært aktuelt å skrive ut før tid.
Dersom sykehusene skulle få en ekstremsituasjon (rød beredskap) og det vil
bli behov for å plassere «ikke utskrivningsklare pasienter» i
intermediærsenger i kommunen, kan spørsmålet evt reises på nytt.

59-20 Er det behov for spesifikke prosedyrer for å sikre god ivaretakelse av
smitta pasienter ved innleggelse i og utskrivning fra sykehus, transport
til og fra kommune –sykehus mv., i overgang gul-rød- og ved rød
beredskap? Innledning v/Håvard Kydland

GSU Elverum-Hamar: Er dagens Samarbeidsavtale mellom sykehuset og
kommunene i Innlandet fullt ut dekkende i en verste falls- scenario?
Alle GSU’ene arbeider med innleggelseskriterier for sitt område. De samme
kriteriene (med skrøpelighetsindeks) bør gjelde for hele Innlandet. Det er også
vurdert å bruke NEWS2, men vurderingen bør gjøres av den som legger inn og
det skåringsverktøyet er ikke like godt egnet for dette. Det er allerede
konferanseplikt (grønn beredskap). Når iverksettes innleggelseskriteriene?
Gul/rød beredskap?
- Karin Frydenberg: Innleggelseskriterier er viktig for oss (fastlegene) som
skal håndtere dette i praksis, de bør være overordnet, men vi må følge med
og se an hvilke utfordringer som kan oppstå og justere etter dette.
- Lisbeth Kjøniksen: Utfordringene er forskjellige i de ulike regionene. Det må
ivaretas.

Innspill på epost fra divisjon Prehospitale tjenester (Geir Kristoffersen)
vedr. transport:
Egne ambulanseressurser er styrket (reserveambulanser er mobilisert for å
kunne transportere smittede/mistenkte smittede). Antall hvite bårebiler er
styrket. Prosess pågår internt i HSØ om organisering av intensiv-transport.
Det er gjort avtale med Røde Kors og Norsk folkehjelp. Det er også gjort avtale
med drosjenæring om transport av pasienter med mistanke om C-19. Økt
aktivitet ifbm økt elektiv behandling, spesielt i primærhelsetjensten.
Pasienter som det rekvireres til forutsettes klarert for behandling; - ved
mistanke om C-19-smitte (eller smittet pasient), må det rekvireres særskilt via
telefon til Pasientreiser eller AMK.
Generell regel: De fleste bør, for å dempe smittepress generelt,
organisere reise på egen hånd – kjøre selv (om mulig) eller ved hjelp av
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famile. Kostnader refunderes på vanlig måte i etterkant. (elektronisk
reiseregning via www.helsenorge.no
60-20 Ev
Håvard Kydland reiste en bekymring til fylkeslegen i forbindelse med
arbeidsbelastning/bemanning/opplæring. Vi kan komme i en situasjon (rød
beredskap) der det ikke er mulig at alle får den opplæringen de burde hatt. Feil
kan/vil oppstå. Dette er krevende for ansatte å stå i, alle ønsker å gjøre så godt
de kan, men flere uttrykker at de er redde for å gjøre feil.
Fylkesmannen: vi vil i enhver tilsynssak ta hensyn til og vurdere situasjon og
rammene rundt. Nå er vi i en spesiell situasjon hvor alle må yte som best de kan.
Neste møte onsdag 6. mai kl. 08.00-09.00. Sett av hver onsdag ut mai.
Kopi: SI ledergruppe, postmottak i kommunene i Innlandet, Fylkesmann i Innlandet
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