
 

 
                                   

Møtereferat (godkjent) fra møte i Brukerutvalget 6. februar 2019 
Referat: Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF Dato 6. februar 2019 

  Tid Kl. 09.30-15.30 

  Sted Møterom 
Buttekvern 1 

Deltakere: Fra Brukerutvalget:  
Stig Haugrud, Gerd E. Nonstad, Aage  
Willy Jonassen, Kjell Viggo Eilertsen, Gunn  
Rauken, Jøran Halvorsen, Svein Olav Karlsen, Svein 
Eirik Lund.  
Fra Sykehuset Innlandet:    

Adm. direktør Alice Beathe Andersgaard, avd.sjef 
Samhandling og brukermedvirkning Marthe 
Flugstad og spesialrådgiver Geir Silseth   

Fra Pasient-og brukerombudet: 

Sandra Fahre 

Forfall: Ingen 

 

  

 
Følgende saker ble drøftet/orientert om: 
 

Saksnr. Sakstittel/-innhold 

01-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og sakslista ble godkjent. 

02-2019 Orientering om aktuelle saker v/AD Alice Beathe Andersgaard 

Det ble orientert om styresak 05-2019 i Helse Sør-Øst RHF «Framtidig målbilde for 
Sykehuset Innlandet», som presenterer forslag til et målbilde for videreutvikling av 
Sykehuset Innlandet HF og en konkretisering av aktiviteter som skal skje frem til 
oppstart av en konseptfase. I det videre arbeidet ledet av HSØ RHF skal det avklares 
hvilke av dagens sykehus som skal være henholdsvis akutt- og elektivt sykehus i 
framtidig struktur. Det ble i behandlingen av saken i RHF styret vektlagt at 
Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF ønsker en avklaring av målbildet.  
Helse Sør-Øst RHF utarbeider et mandat for det videre arbeidet. Målbildet for 
Sykehuset Innlandet HF innebærer en vesentlig endring av sykehusstrukturen i 
Innlandet og saken oversendes fra Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgs-
departementet for behandling i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF.  
 
Virksomhetsoverføringen av SI Kongsvinger fra 1. februar 2019 gikk etter plan og det 
var en vellykket overføring også IKT-messig. 
 



03-2019 Orientering fra medlemmene i Brukerutvalget  
(Hver enkelt av medlemmene i utvalget orienterer om eventuell brukermedvirkning  
siden sist og eventuelle innspill til ledelsen.)   
 
Stig Haugrud deltok i møter for FACT-teamet for Hamarregionen i 14. desember 
og 29. januar. Han deltok på fagseminaret «ROP-dagen 2019» der temaet var «Hva er 
egentlig avhengighet?». Stig satt i panelet som brukerrepresentant. 1.februar deltok Stig  
på møte i kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget i divisjon psykisk helsevern. 
 
Aage Willy Jonassen deltok 6. desember på møte i kvalitets- og 
pasientsikkerhetsutvalget i divisjon Elverum-Hamar.  Og videre deltok han på møter i 
det sentrale kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget (SIKPU) 11. desember og 15. januar. 
Det ble referert fra møtene.  
 
10. januar deltok Aage Willy på nasjonal helsekonferanse som KS og Helse- og 
omsorgsdepartementet avholdt. Hovedfokus på konferansen var samhandling mellom 
kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.  
 
11. januar var Aage Willy på møte i politisk referansegruppe. Styresak 05-2019 i Helse 
Sør-Øst RHF «Framtidig målbilde for Sykehuset Innlandet» og program for 
Perspektivkonferansen 1. februar var tema på møtet. 
 
5. februar var det samling for de kliniske samarbeidsutvalgene. Aage Willy og Svein  
Olav deltok på dette møtet. Avviksmeldinger med kommunene drøftes i kliniske 
samarbeidsutvalg. 
 
16. januar deltok han på møte i kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget Kongsvinger og 
25. januar var Aage Willy på møte i Geografisk samarbeidsutvalg på Gjøvik.     
 
1.februar deltok Aage Willy på markeringen som var i forbindelse for endret 
foretakstilhørighet for Kongsvinger regionen.  
 
Kjell Viggo Eilertsen deltok 30. januar på første møte i Arbeidsutvalget for 
samlokalisering av lokalmedisinsk senter for Nord-Gudbrandsdal og Bredebygden.  
Det ble referert fra møtet. 
 
Kjell Viggo deltok også på perspektivkonferansen på Honne 1. februar.  
 
Gunn Rauken deltok sammen med Gerd på deler av samlingen til Ungdomsrådet 19. 
januar.  
 
25. januar deltok Gunn på møte i arbeidsgruppa for samlokalisering av aktiviteten på 
Granheim på sykehuset på Lillehammer. Mandatet ble gjennomgått og arbeidsgruppa 
skal være ferdig til 1. juli. 29. januar deltok hun i en undergruppe som skal beskrive 
pasientforløpet til pasientene på Granheim i tråd ned nasjonale føringer. 
 
Jøran Halvorsen - deltok på møte i Sentralt kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg  
(SIKPU) 11. desember og 15. januar. Det ble referert fra møtene.  
 
7. desember og 1. februar deltok Jøran på møte i kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget 
Psykisk helsevern.   



 
24.januar deltok han på møte i styringsgruppemøte for «Transport av psykisk ustabile». 
 
29. januar deltok han på informasjonsmøte på DPS Kongsvinger sammen med 
psykiatrien i AHUS- for kommunene i Glåmdalsregionen om endringene ved endret 
foretakstilhørighet. 
 
Svein Olav Karlsen deltok 5. februar på samling for de kliniske samarbeidsutvalgene 
sammen med Aage Willy.  
 
Svein Eirik Lund deltok 22. januar på møte mellom Lillehammer kommune og 
Norddalskommunene om bruk av KAD plasser.  
 
Svein Eirik deltok 30. januar på møte i kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget 
Lillehammer (DKPU Lillehammer). Positivt at divisjonsdirektør har vært på 
pasientsikkerhetsvisitter på alle avdelinger. Svein Eirik synes at det ble brukt for liten 
tid på uønskede hendelser i møtet. Svein Eirik deltok også på perspektivkonferansen  
på Honne 1. februar. Videre deltok han på styremøtene 19. desember og 31. januar.  
 
Gerd E. Nonstad deltok 6. desember på møte i regionalt fagråd for laboratoriefag. 
Det ble referert fra møtet. Videre deltok Gerd på styremøte 19. desember og  
31. januar. Det ble referert fra møtene. Brukerutvalget har fått positiv tilbakemelding 
på at utvalget har hatt en tydelig brukerstemme i forbindelse med Mjøssykehuset. 
 
7. januar deltok Gerd på møte der muligheten for å etablere VARDE senter i   
Sykehuset Innlandet ble drøftet.  
 
29. januar var det møte mellom Sykehuset Innlandet og Helse og omsorgs- 
departementet i forbindelse med arbeidet med ny helse- og sykehusplan. Gerd deltok 
på dette møtet og orienterte kort om Brukerutvalget og brukermedvirkning.   
Gerd deltok også på perspektivkonferansen på Honne 1. februar. 4. februar deltok hun 
på møte i overordnet samarbeidsutvalg (OSU).   
 
Sandra Fahre – orienterte om Pasient- og brukerombudet og måten ombudet  
arbeider på.  

04-2019 Orientering fra divisjonsledelsen i divisjon psykisk helsevern 
v/divisjonsdirektør Benedicte Thorsen Dahl og ass. divisjonsdirektør Anton 
Åhren.  

Divisjonsdirektør Benedicte Thorsen-Dahl orienterte om organisering av divisjon 
Psykisk helsevern, faglige utviklingstrekk, samhandling og om innovasjon og 
tjenesteutvikling. 

Presentasjon følger som vedlegg. 

Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 

05-2019 Ny framtidig sykehusstruktur i Innlandet – orientering om Styret i Helse Sør-
Øst RHFs behandling av idèfaserapporten. v/prosjektdirektør Roger Jenssen  

Det ble orientert om styresak 05-2019 i Helse Sør-Øst RHF «Framtidig målbilde for 
Sykehuset Innlandet» og alle vedtakspunktene ble gjennomgått. Videre ble det 
orientert om framtidig tilbud ved dagens sykehus og om overordnet framdriftsplan.   

Presentasjon følger som vedlegg. 



Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
 

06-2019 Brukererfaring som kreftpasient v/ IKT-rådgiver Lars Jostein Silihagen  

Saken utgikk.  

07-2019 

 

Brukerutvalgets time  
- Det er sendt e-post til SAFO om å oppnevne ny representant som 

representerer helseforetakets virksomhetsområde. For å forsøke å ha best 
mulig balanse mellom begge kjønn i utvalget er SAFO også oppfordret til å 
forsøke å finne en kvinnelig kandidat.  

- Årsmelding 2018 fra Brukerutvalget. Gerd gikk gjennom siste versjon og med 
enkelte justeringer ble Årsmeldingen godkjent i møtet.   

- Årsrapport 2018 ble godkjent. 
- Årshjulet 2019 ble gjennomgått. Det ble bestemt å flytte tidspunktet for 

Dialogkonferansen til juni og tidspunktet for fellesmøtet med 
Brukerutvalgene for de lokalmedisinske sentrene til oktober. Oppdatert 
årshjul følger med referatet. 

- Handlingsplan med fokusområder og arbeidet framover ble gjennomgått og 
vedtatt.   

- Det har vært arbeidet mye med å få bedre struktur på Ungdomsrådet og det 
skal fra 2019 være et felles Ungdomsråd. Gunn og Gerd deltok på 
helgesamlingen til Ungdomsrådet.  

- Svein Olav Karlsen oppnevnes som brukerrepresentant for Brukerutvalget i 
divisjon Habilitering og rehabilitering.  

 
Forslag til tema på senere møter. 

 
- SAM-AKS (samhandlingsprosjekt mellom Alderspsykiatri og sykehjemmene) 
- Prehospitale tjenester, inkludert status for luftambulansetjenesten. 
- Samhandlingsavtalene mellom Sykehuset Innlandet og kommunene.  
- Marit Jordhøj – forskningsprosjektet om kreftbehandling  
- Pasient- og pårørendeopplæring.  
- Planer for slagsenter/slagenheter. Innspill fra pasient? 
- Pasientforløp 

 

08-2019 Eventuelt 
Ingen saker 

 

 


