Medlemmene i OSU

Deres ref.:

Vår ref.: Haugen

Dato:

03.06.20

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

Onsdag 03.06.20 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 Kyrre Johansen (GSU Tynset), Arne Jørstad(GSU ElverumHamar), Harald Landheim (GSU Lillehammer), Gerd Nonstad (Brukerutvalget SI),
Liv Stensrud (brukerrepresentant kommune), Marianne Nielsen (NSF,
arbeidstaker-representant SI), Tone Margrethe Melbø (Fagforbundet,
arbeidstaker-representant 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
Geir Kristoffersen, divisjonsdirektør Prehospitale tjenester
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 Måntrøen Lorentzen(spesialrådgiver KS), Britt Haugen
(sekretær SI), Sverre Sætre (rådgiver samhandling SI)
Kari Mette Vika, Håvard Kydland, Therese Renaa, Tone Margrethe Melbø
Ansvar/
Vedlegg
Alle

82-20 Godkjenning av referat fra 20.05.20 og 27.05.20
Referat fra 20.05.20 godkjent
Referat fra 27.05.20 ettersendes

BESØKSADRESSE
Furnesveien 26
2380 Brumunddal

POSTADRESSE
Postboks 104
2381 Brumunddal

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

Alle

Org.nr.

983 971 709

83-20 Koronavirus -status tiltak og samarbeid
Status Sykehuset Innlandet – Lenke: grønn beredskap
Alice Beathe Andersgaard, Ellen H. Pettersen og Benedicte Thorsen-Dahl:
Per 2. juni: 4 pasienter innlagt med koronavirus (en i respirator), totalt 5 døde
av covid-19. 40 ansatte smittet (antall uforandret), 13 ansatte i karantene.
Utfordring: øke den planlagte aktiviteten for å gi pasienter som står på
venteliste i et forløp og nyhenviste time til kontroller og behandling og
samtidig med avvikling av ferie og et høyt beredskapsnivå.
Åpner forsiktig for besøkende – lenke: I tråd med helsemyndighetenes råd.
Nærmeste pårørende kan, etter avtale med avdelingen, komme på besøk på
opptil en time daglig. Antallet som kan komme på besøk samtidig er begrenset
til to. Noen avdelinger kan ha særskilte tilpasninger.
Barn under 16 år og andre pasienter som trenger ledsager, kan som tidligere
ha pårørende med inn på sykehuset under oppholdet. Bruk av ledsager
begrenses for øvrig til et minimum.
Smittevernutstyr vil heretter bli bestilt og levert etter ordinære rutiner.
Testkapasitet - Indikasjon for bruk av hurtigtest for SARS-CoV-2 er oppdatert
da tilgangen på tester tillater noe økt forbruk, se Labhåndboka;
Det må fortsatt avtales på forhånd med avdelingen at det er indikasjon og at
prøven sendes. Overordnet skal det ha store smittevernmessige eller
behandlingsmessige konsekvenser å få en raskere avklaring enn ved ordinær
analyse.
Tilgang på reagenser kan gjøre det mulig med hurtigtest ved alle de somatiske
sykehusene i løpet av sommeren.
GSU Tynset: Det er tatt test av personer som har hatt nærkontakt med kjent
smittet pasient fra Engerdal. Prøveresultat ikke kjent pt.
GSU-møte forrige uke; tilrettelegge for sosial kontakt/besøkende ihht
retningslinjer, samt rapportering på utstyr.
GSU Elverum-Hamar: Nye tilfeller med smitte i Ringsaker og Elverum.
Avventer status etter en pinse med sol, varme og store folkemengder samlet
spesielt i Hamarområdet. GSU-møte; tilpasning av drift og planlegging av
beredskap for høyere aktivitet, inklusiv utstyr.
GSU Lillehammer: Rolig – avtale med Montebello ble sagt opp 29.5 med
virkning fra 1.7. Signalisert interesse for gjenopptakelse dersom situasjonen
endrer seg. Nytt GSU-møte 5. juni.
GSU Gjøvik: GSU-møte 29. mai; diskuterte testkriterier – se sak 78-20 og at det
i retningslinjene er åpnet for skjønn. Beredskap mellom sykehus og regioner er
satt opp som sak på neste GSU-møte.
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Fylkesmannen ved Eli Blakstad: regionvise samlinger ble avviklet sist uke.
Erfaringer i regionene er forskjellige, noen kommuner har vært/er mer
belastet enn andre, bekymring ikke bare knyttet til smitte, men også i forhold
til arbeidsledighet og sårbare, utsatte grupper. Positivt at en i denne
situasjonen ser at krise har fremmet interesse for tverrfaglighet og regionalt
samarbeid.
Oppfordring til fylkesmannen å fremskaffe oversikt over kommuneoverlegenes
sommerferieavvikling og hvem som er vikarer.
84-20 Evt
For mange kan ha fått diagnosen ADHD
- orientering fra divisjonsdirektør Benedicte Thorsen-Dahl
En intern kvalitetskontroll i Sykehuset Innlandet har avdekket at flere
pasienter har fått diagnosen ADHD ved BUP Elverum enn ved andre barne- og
ungdomspsykiatriske poliklinikker i Innlandet.
460 pasienter som har fått diagnosen ADHD ved BUP Elverum i perioden 2012
til 2020 er tilskrevet og blitt bedt om å ta kontakt på et eget telefonnummer.
Les mer om saken her
Neste møte – ordinært OSU 12. juni
Neste nettmøte 17. juni
Kopi: SI ledergruppe, postmottak i kommunene i Innlandet, Fylkesmann i Innlandet
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