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Protokoll  
fra ekstraordinært styremøte i Sykehuset Innlandet HF 

Tid: 14. april 2020 kl. 1700 Sted: Telefonmøte 

Fra styret:  

Styreleder Toril B. Ressem, nestleder Torbjørn Almlid, Torunn Aass Taralrud, Daniel Haga, 
Ivar P. Gladhaug, Marianne Nielsen og Øistein Hovde  
 
Forfall: 

Ove Talsnes 
 
Fra administrasjonen: 

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, 
direktør medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen, økonomidirektør Nina Lier, 
prosjektdirektør Roger Jenssen, kommunikasjonsdirektør Frank Roar Byenstuen og               
HR-direktør Cecilie Dobloug Nyland 
 

Fra Brukerutvalget:  

Gerd E. Nonstad (leder Brukerutvalget)og Svein Eirik Lund (nestleder Brukerutvalget)  

Referent: Linda E. Nyfløt  

 
 
 

Sak 033-2020 COVID-19 PANDEMI OG STRATEGI FOR ØKT  
BEHANDLINGSKAPASITET I SYKEHUSET INNLANDET 

 
Oppsummering 

Sykehuset Innlandet 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. Planene skal omfatte alternativ bruk av blant annet 
arealer og personell, beskrivelse av hva som må til for å realisere en økning av 
intensivkapasiteten, hvor stor denne økningen kan være og når kapasitetsøkningen kan 
være på plass.  
 
Planene for økning av intensivkapasiteten skal blant annet omfatte følgende:  
- personalressurser (både kapasitet og kompetanse), inkludert ev. opplæring  
- medisinsk utstyr, inkludert forbruksmateriell  
- lokaler, inkludert gass, vannuttak, strømtilførsel og annet  
 
Styret fikk tilsendt «Opptrappingsplan Covid-19 for Sykehuset Innlandet» før styremøtet.  
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Kommentarer i møtet  

Styret mener at opptrappingsplanen for behandlingskapasitet for Covid-19 i Sykehuset 
Innlandet er troverdig og realistisk. Sykehuset Innlandet har i denne situasjonen en 
fordel ved å ha flere sykehus/anlegg som gir muligheter for å omdisponere personell og 
fordele pasientbehandling mellom sykehusene. Styret gir ros til de ansatte for 
omstillingsevne og vilje til å lære av og arbeide ved andre enheter. Foretaket må dra 
nytte av erfaringene fra arbeid mellom divisjoner og avdelinger i planleggingen av det 
framtidige målbildet.  
 
Det er en utfordring for foretaket å balansere mellom pandemiberedskap og normal 
drift for å ivareta de 22000 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. 
 
Beslutningene om stenging av driften på Solås og Granheim er knyttet til 
koronapandemien.  
 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
 
Styret tar de framlagte planene om økt behandlingskapasitet for håndtering av covid-19 
pandemien til etterretning og ber om at planene oversendes Helse Sør-Øst RHF. 
 
 
 
 
 
 
 

Møtet hevet kl.18.10. 
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14. april 2020 
 
 
 
__________________   __________________   _____________________ 
Toril B. Ressem   Torbjørn Almlid   Ivar P. Gladhaug 
styreleder   nestleder      

   
      
 
 
 
___________________________  ________________   ____________________ 
Torunn Aass Talarud  Øistein Hovde   Marianne Nielsen 
        

   
 
 
 
_______________    _______________     
Ove Talsnes    Daniel Haga    
(forfall)         
 
 
 
 
_______________________ 
Linda E. Nyfløt                      
referent 
 
 
 
 


