Medlemmene i OSU

Deres ref.:

Vår ref.: Haugen

Dato:

20.05.20

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

Onsdag 20.05.20 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 Fylkesmannen Innlandet

Sekretariat: Kristin Måntrøen Lorentzen(spesialrådgiver KS), Britt Haugen
sekretær SI for vakant rådgiver samhandling SI, Sverre Sætre påtroppende
rådgiver samhandling SI
Forfall
Kari Mette Vika (divisjonsdirektør SI Gjøvik-Lillehammer), Håvard Kydland,
ass.divisjonsdirektør SI Elverum-Hamar, Lisbet Kjøniksen (GSU Gjøvik), Liv
Stensrud (brukerrepresentant kommune), Therese Renaa, kommuneoverlege Sel
Ansvar/
Vedlegg
70-20 Godkjenning av referat fra 13.05.20
Alle
Referat fra 13. mai godkjent
71-20 Koronavirus -status tiltak og samarbeid
GSU Tynset: Ingen endring siden siste møte. Dialog pågår om balanse
drift/beredskap.
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 Elverum-Hamar: Fortsetter med ukentlige møter for gjensidig
oppdatering. Vurderer samordning av legevakt og mulig flytting av
teststasjonen ved Vikingskipet pga færre testinger og varslet flomfare.
Innspill fra GSU; pasienter som er utskrevet til kommunen som «ikke smittet»,
kan likevel ha vært/være eksponert for smitte. Testsvaret er et øyeblikksbilde.
GSU Lillehammer: Ingen endring siden siste møte. Vurderer avtalen som er
gjort med Montebello vedrørende ekstra beredskap i samarbeid med
fylkesmannen.

GSU Gjøvik (Arne): ser på formell avtalestruktur og vurderer behov for antall
teststasjoner i forbindelse med sommerferie.
Fylkesmannen har invitert kommunene til refleksjonsmøte i neste uke for å
diskuterer balanse mellom drift og beredskap.
Status Sykehuset Innlandet – Lenke: grønn beredskap
Alice Beathe Andersgaard, Ellen H. Pettersen og Benedicte Thorsen-Dahl:
Per 19. mai: 4 pasienter innlagt med koronavirus, totalt 5 døde av covid-19.
40 ansatte smittet (antall uforandret), 22 ansatte i karantene.

72-20 Balanse beredskap og drift. Langtidsvirkninger av covid-19 for drift i
Sykehuset Innlandet, v/ Alice Beathe Andersgaard

Aktiviteten i sykehuset har, i forbindelse med koronapandemien, så langt hatt
en reduksjon på 15 prosent. Det har også vært betydelig færre som har møtt
som øyeblikkelig hjelp. Det både har vært og er knyttet bekymring til dette;
hvor er pasientene?
I forbindelse med mer normalisering av drift, må det forventes et økt trykk på
virksomheten. Samtidig skal Sykehuset Innlandet ha oppmerksomhet på
beredskap.
Pasienter som omfattes av «Pakkeforløp kreft» har fått sin behandling i tråd
med veilederne.
Utfordring med et stort antall pasienter (27000) som ikke har fått innkalling til
kontroller i denne perioden og som nå settes opp til time.
Før innleggelse i sykehus, oppfordres det til konferanse, viktig at de «riktige»
pasientene legges inn og at behandlingen kan tilpasses best mulig på rett sted,
spesielt viktig for sykehjem-/institusjonspasienter.

Også innen psykisk helsevern har det vært en betydelig reduksjon i antall
nyhenvisninger, gjelder både BUP og VOP. I forbindelse med normalisering av
driften, har trykket økt og erfaringene så langt er at pasientene er sykere enn
tidligere. Psykisk helsevern må prioritere de sykeste pasientene og derfor vil
fortsatt flere pasienter ha telefon- og videokonsultasjon en god stund
fremover.
Informasjon fra Pasientreiser (divisjonsdirektør Geir Kristoffersen)
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Forventer økt etterspørsel i forbindelse med normalisering av driften.
Pasientreiser oppfordrer fortsatt at egen transport benyttes så langt dette er
mulig, refusjon av utgifter dekkes på vanlig måte.
Ved rekvirering av transport er det viktig å merke seg at pasienter ikke kan
hentes inne hos behandler. Se vedlagt informasjon fra pasientreiser.

73-20 Testing av prøver,
ved avdelingsoverlege Tine Smedsund Dons (avdeling for medisinsk
mikrobiologi)
Gjennomgang av testsituasjonen, kapasitet og utstyr. Se vedlegg.

74-20 Beslutningsstøtte ved covid-19 infeksjon og skrøpelighetsvurdering.
Orientering om endelig versjon v/ Karin Frydenberg
Det er foretatt noen justeringer av praksiskonsulentene i samarbeid med
direktør og ass. direktør Medisin og helsefag etter at dokumentet ble
presentert for OSU sist. Dokumentet ligger vedlagt.

75-20 Evt
Ingen saker meldt

Neste møte onsdag 27. mai kl. 08.00-09.00

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

3

TSD

KF

