
 

 
                                   

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

  Tid Kl. 09.30-15.30 

  Sted Møterom F1  

Deltakere: Fra Brukerutvalget:  
Ellen Fossheim Johansen, 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: 

Astrid Gran Nordheim 

Forfall: Ingen 

 

  

 
Følgende saker ble drøftet/orientert om: 
 

Saksnr. Sakstittel/-innhold 

09-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

10-2019 Orientering om aktuelle saker v/AD Alice Beathe Andersgaard 

Det ble kort orientert om Årsrapport 2018 og månedsrapport for februar som 
styrebehandles 22. mars. Videre ble det orientert om at alle avd. sjefer er innkalt til 
obligatorisk avd. sjefsamling. Her vil en gå gjennom vedtak i sak 005-2018 i styret i 
HSØ RHF og diskutere i gruppearbeid hva som bør gjøres av omstillingsarbeid på 
«veien mot det framtidige målbildet». I tillegg vil ledelse og bærekraft være tema. 
 
Brukerutvalget har registrert ulike innspill i media den senere tid og mener at 
samarbeidet mellom «husene» og mellom fagfolk må styrkes istedenfor å kritisere 
hverandre.       
 

11-2019 Orientering fra medlemmene i Brukerutvalget  
(Hver enkelt av medlemmene i utvalget orienterer om eventuell brukermedvirkning siden 
sist og eventuelle innspill til ledelsen.)   
 
Ellen Fossheim Johansen ble ønsket velkommen som nytt medlem i Brukerutvalget. 
Hun er foreslått av SAFO og blir formelt oppnevnt av styret i Sykehuset Innlandet.  



 
Stig Haugrud har deltatt på flere styringsgruppemøter og arbeidsgruppemøter i 
forbindelse med FACT team.   
 
Aage Willy Jonassen 8. februar. Prosjekt hoftebrudd. Avsluttende møte. Laget et  
hefte om hoftebrudd som alle medlemmene i BU kan få.  
12. februar SIKPU. Antibiotikastyringsprogrammet og pasientskadesak ble diskutert.  
 
21. februar deltok Aage Willy på møte regionalt fagrådsmøte i kardiologi.  
 
Kjell Viggo Eilertsen har ikke vært på noe siden sist.  
 
Gunn Rauken deltok på møtet i kvalitet og pasientsikkerhetsutvalget (DKPU) Tynset 
14. februar. Det ble orientert fra møtet. 26. februar deltok Gunn på møte i under- 
gruppa på Granheim, som er nedsatt i forbindelse med overføring av Granheim til SI 
Lillehammer.    
 
Gunn deltok på møte i geografisk samarbeidsutvalg for Elverum-Hamar 28. februar.  
Det ble orientert fra møtet.  
 
Jøran Halvorsen deltok på møte i sentralt kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget  
(SIKPU) 12. februar.   
 
Svein Olav Karlsen deltok på møte i kvalitet og pasientsikkerhetsutvalget for 
Prehospitale tjenester 23. januar. Det ble orientert fra møtet.  
 
Svein Eirik Lund 13. februar var det felles foretaksmøte og felles styreseminar for 
alle styrene i Helse Sør-Øst RHF.  
 
18. februar var det møte i prosjektgruppa som arbeider med samlokalisering av DPS 
Gjøvik, Aurdal med Valdres Lokalmedisinske senter.  
 
20-21. februar deltok han på styreseminar og styremøte. Ved gjennomgang av Årlig 
melding 2018 påpekte Svein Eirik at det ikke sto noe om pasient- og 
pårørendeopplæring. Dette ble det tatt hensyn til og pasient og pårørendeopplæring 
kom inn i Årlig melding.  
 
22. februar deltok Svein Eirik i møte i geografisk samarbeidsutvalg (GSU) Lillehammer.  
 
Han har også deltatt i et par møter mellom Sykehuset Innlandet og Lillehammer 
kommune om etablering av kommunale akuttplasser (KAD-plasser) 
 
Svein Eirik deltok 5. mars på «stormøte» i avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet.  
 
Gerd E. Nonstad 13. februar var det felles foretaksmøte og felles styreseminar for 
alle styrene i Helse Sør-Øst RHF.  
 
22. februar var det møte i BU for Sykehusapoteket HF.  Legemiddelmangelen i  
Norge for tiden ble diskutert.  
 
27. februar var det møte der et eventuelt framtidig Vardesenter ble diskutert. Det 



søkes Exstrastiftelsen om prosjektmidler til følgende prosjekt « Desentralisert digitalt 
mestringstilbud for kreftpasienter og deres pårørende»  
 
7. mars var det møte i Forsknings-utvalget der forskningsmidlene ble fordelt. 
  

12-2019 Pasientbrev i Sykehuset Innlandet v/IKT-rådgiver Liv Kristin Geilo og fagsjef 
Bengt Nilssen  

 

Sykehuset Innlandet sender ut ca. 700 000 pasientbrev årlig. Helsedirektoratet har 
utarbeidet en mal for ulike typer pasientbrev for å sikre enhetlig og riktig informasjon. 
Helse Sør-Øst RHF har arbeidet med standardisering av brevmalene, basert på 
Helsedirektoratets krav. Tidligere var det 1300 ulike pasientbrev, men i tråd med 
standardiseringen har vi nå ca. 150 ulike pasientbrev. Det ble også orientert om at 
Sykehuset starter opp med konvolutterings-maskin og etter hvert med digitale brev. 
Men det vil fortsatt være mulig å få pasientbrev som vanlig post.  

Astrid Gran Nordheim, fra Pasient- og brukerombudet tok opp at det virker som det 
sendes ut forskjellige informasjonsskriv fra forskjellige sykehus og at det ser ut som at 
noen av informasjonsskrivene mangler informasjon om viktige pasientrettigheter, for 
eksempel retten til medvirkning og informasjon. Dette er ikke en del av de krav som 
er satt av Helsedirektoratet, men det oppfordres til at disse forhold tas med i det 
videre arbeidet. 

 

Ellen Fossheim Johansen påpekte behovet for at digitale brev er tilpasset krav til 
universell utforming. 

 

Presentasjonen om pasientbrev i Sykehuset Innlandet følger som vedlegg. 

 

Vedtak: Brukerutvalget ønsker å bli holdt orientert om det videre arbeidet med digital 
utsendelse av brev og saken settes opp igjen på Brukerutvalgets møte 15. mai.  

 

13-2019 En modell for framtidig samhandling mellom Alderspsykiatrisk avdeling og 
sykehjemmene - SAM-AKS v/enhetsleder Wenche Nordengen. 

Enhetsleder Wenche Nordengen presenterte SAM-AKS som er en samarbeidsmodell 
mellom Alderspsykiatrisk avdeling og kommunale sykehjem. 
 
Presentasjonen følger som vedlegg. 
 
Vedtak: Brukerutvalget ar informasjonen til orientering. 
 

14-2019 Pasient- og pårørende opplæring i Sykehuset Innlandet.  v/leder for RPPO Jan 
Erik Mæhlum.  

Seksjonsleder RPPO, Jan Erik Mæhlum orientert om behovet for styrking av arbeidet 
med opplæring av pasienter og pårørende i Sykehuset Innlandet. 
 

Kjerneoppgaver for RPPO ble gjennomgått. Nye oppgaver er introduksjonsdager for 
LIS 1 og kurs for leger som skal være veiledere for LIS 2 og 3. Deltagelse i kurs for 
pasient- og pårørendeopplæring blir også læringsmål for alle i ny spesialistutdanning 
for leger. 



 
Modellen for organisering av mestringskurs i divisjonene har som forutsetning at det 
skal finnes lokale koordinatorer med 20 % stilling på «på hvert hus» i de somatiske 
divisjonene, inkludert i divisjon habilitering og rehabilitering, og tilsammen 50 % 
ressurs i divisjon psykisk helsevern. Per i dag er det kun SI Lillehammer, SI Elverum 
og SI Tynset som har tilsatt koordinatorer.  
 
Det ble orientert om at RPPO gjerne deltar på ledermøter i divisjonene for å 
diskutere hvordan dette kan fungere bedre.  
 
Presentasjonen fra Jan Erik Mæhlum følger som vedlegg. 
 

Vedtak: Pasient- og pårørendeopplæring er en lovpålagt oppgave for helseforetakene. 
Brukerutvalget vil anmode om at det arbeides for funksjonen styrkes.  

  

15-2019 

 

Brukerutvalgets time  
- Informasjon fra leder 

 
5. april skal være møte på SI Hamar med Brukerutvalget for Sykehusapoteket ANS. 
Brukerutvalget og Ungdomsrådet er invitert med på møtet. Gerd deltar på møtet som 
representant for Brukerutvalget for Sykehusapoteket. Det ble bestemt at Jøran  
Halvorsen representerer Brukerutvalget på dette møtet.     
 
13.-14. mars avholdes rehab konferansen. Gerd og Gunn deltar. Gerd har innlegg dag 
2 om «Brukermedvirkning i en omstillingstid».   
 
Helse og omsorgskomiteen kommer på besøk 20.-21 mars. Gerd deltar på møtet 20. 
mars og vil ha innlegg om likepersonsarbeid.  
 
Gerd tok opp hvem som kan skrive på siste side i neste nummer av SI magasinet. Det 
ble bestemt at Svein Olav Karlsen skriver om Prehospitale tjenester. Teksten må være 
klar innen 1. mai.   
 

16-2019 Eventuelt 
Ingen saker. 
 

 

 


