
Referat, møte i RU 01.04.2020 (Skype) 

 

Deltagere på Skypemøte: Elin Fjeldberg, Jan Egil Fossmo, Ola Helstad, Ivar Bø (ref.) Frode 

Damstuen og Halvor Nissen 

 

Informasjon fra 6K Helse v/kommunalsjef i Skjåk, Hilde Reitan.  

Sel jobber med å ferdigstille felles ROS-analyse for NGLMS. Gjennom denne vil man 

registrere kapasiteten i den enkelte kommune. LMS skal rydde plass for de sykeste og smitta 

pasientene slik at de har tilgjengelig 18 + 3 plasser i sengeavdelingen. KAD-plassene vil bli 

opprettholdt. NGLMS  er definert som 1 prioritet i regionen. Vågå, Lom og  Dovre har rigga 

til/er i ferd med å rigge til en egen og isolert avdeling for å ta imot smitta pasienter prioritet 2, 

3 og 4, dvs de som er "friske nok" til å kome til sjukeheimen, men som fremdeles er smitta. 

Lesja og Skjåk har ikke etablert egne avdelinger, Lesja pga begrenset kapasitet pga bygging 

av ny sjukeheim, Skjåk da det er en enighet om å   ta  imot ikke smittede beboere fra Sel og 

ev. andre kommuner for å avlaste de og rydde plass til smittede og sykere pasientar.    

 

Felles ROS-analyse for NGLMS frå Sel er ikke klar, Ola vil følge opp dette arbeidet.  

 

Under forslag fra 6 K Helse; Første kolonne definerer antallet "planlagte" smittesenger, andre 

kolonne viser at NGLMS er førsteprioritet med tanke på pasienter i øvre del av 

omsorgstrappa som enten blir utskrevet fra sykehus og som må følges opp med avansert 

behandling eller pasienter som sendes direkte fra de andre kommunene i regionen. Dersom 

NGLMS blir fylt opp, kan Vågå ta inn pasienter, dersom Vågå  blir fylt opp kan Lom  ta inn 

pasientar og videre til Dovre. Dette er ein prinsippskisse som selvsagt ikke følges slavisk.  

 

Elles vil 6K Helse sikre at alle som jobber innen helse og omsorg i regionen registreres i en 

felles personalbase. Det vil si at alle med grunnutdanning innen sykepleie, og 

helsefag/hjelpepleier, fysioterapeuter, helsesykepleier m.m. blir registrert i denne basen. I 

tillegg blir de registret hvem som har tilleggsutdanning og spisskompetanse innen spesielle 

fagområder, enten gjennom kurs, tilleggs- og etterutdanning eller praksis. Det blir opprettet 

en mappe under Region 6 k Helse/intern med lister fra alle kommunene, men som bare 6 k 

helse har tilgang til i første omgang. Når FM ber om å få tilsendt oversikt, legger listene inn i 

CIM og sendes til FM. 

 

RU ber Iren Ramsøy, som leder av NGLMS og Hilde Reitan, som leder av 6 K Helse å være 

regionale kontaktpersonar mot FM for sengekapasieten i 6K. Jan Egil gir FM tilbakemelding 

om dette.  

 

Hilde Reitan, som leder av 6 K Helse vil avklare med sine kollegar i de andre kommunene 

om påskesamarbeid om felles beredskapstelefon i 6K. Hilde tar kontakt med de andre i 6K. 

 

 

 Antall senger for smittede 

(planlagte – ikke utbrudd på 

institusjon) 

Prioritert 

rekkefølge mht 

bruk 

Kommentar 

NGLMS 18 + 3  1 Prioriter de sykeste. 

Bruker ev. KAD og en 

fødestue 

Vågå 5 2  

Lom 6 3  



Skjåk 0 - Hvis kritisk – kan etablere 

2-3 

Dovre 5 4  

Lesja 0 - Hvis kritisk – kan etablere 

2 

 

Oversikt over sårbare funksjoner - en kort status frå kommunene: 

Skjåk: 

Opplever å ha oversikt og kontroll på situasjonen. God kapasietet vedr. helsepersonell. 

Opplæring/hospitering av ekstra personell. Positiv innstilling hos ansatte. Inngått egen avtale 

med Lom om samarbeid - helsepersonell. Bra med smitte-/verneutstyr. Kommunen i dialog 

med Skjåk Turistsenter om etablering av 15-17 sengeplasser for å isolere smitta innbyggere.  

Vågå: 

Ved økt sykefravær vil tjenestene frå økonomi/lønn, legekontor og helsepersonell generelt 

være en utfordring. 

Lom: 

Utfordring, personell helse. Omdisponering av helse, Røde kors og Politi har lite utstyr, 

Påskeberedskap. 

Dovre: 

Helse er hoved utfordringen, lønn, samarbeider tett med Lesja, har bra oversikt. 

Sel: 

Helsepersonell er kritisk, god dialog med tillitsvalgte. Har jobba med bemanningsplan for 

høgtider. Jobber med å fordele denne belastningen over tid. 

 

 

Regional krisehåndtering og ledelse.  

Blir tema på møte 24.04. Leder for 6K Beredskap inviteres..  

 

Konsept ras og flomsikring – oppheving av distriktsdelen 

Stortinget har økt bevilgning til ras og flomsikring over NVE's budsjett: Vi vurdere tiltak for å 

få vår del av dette. 

Det er bl.a. to erfarte utfordringer som ofte er til hinder for tiltaksgjennomføring. 

- Plankompetanse og kapasitet 

- Krav til egenfinansiering (distriktsdelen) 
Av erfaring vet vi at NVE står hardt på distriktsdelen (20 % av totalkostnad med 

sikringstiltak). 

Spørsmålet er om vi skal ta et initiativet til at distriktsdelen blir opphevet i 2020 og 2021. 

 

Slik situasjonen er/muligheter som oppstår: 

- usikker kommuneøkonomi, pengene sitter litt løst i Stortinget 

- vi nærmer oss en ny flomsituasjon –det vil dessverre kunne bli en synliggjøring av 
behovet for sikring – og gjøre tiltaksbehov enda mere synlig) 

- betydelig stimulans for lokale entreprenører (da må vi sørge for å gi disse nødvendig 
drahjelp til å  komme i posisjon). 
 

En oppheving av distriktsdelen vil bidra til at mange sikringstiltak blir gjennomført. 

Samfunnsøkonomisk gevinst er opplagt. 

 

Ola har hatt dialog med sentrale personer i KS-systemet og luftet ideen. De Ola har snakket 

med mener tanken er god.  Ola tar med denne saken inn i møte 24.04. 


