
 
 
Møtereferat (godkjent) fra møte i Brukerutvalget 21.01.2021 

Referat: Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF Dato 21.januar  
2021 

  Tid Kl. 09.30-
13.00 

  Sted Skype 
 

Deltakere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fra Brukerutvalget: Gunn Rauken, Aage Willy 
Jonassen, Anne Grete Mortensen, Jøran  
Halvorsen, Bjug Ringstad, Nils-Oluf Bradal,  
Ingvill Fjellstad Bø og Ida Skrindsrud.  
 
I tillegg deltok Gerd E. Nonstad, Svein Eirik Lund og 
Svein Olav Karlsen fra forrige Brukerutvalg.  
 

Fra Pasient- og brukerombudet: 

Marit Alver-Jacobsen og Ingrid Bergsland Bratholm 

 

Fra Sykehuset Innlandet:    

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

 
Forfall:  

Finn-Andre Nilsson     

 

  

 
Følgende saker ble drøftet/orientert om: 

Saksnr. Sakstittel/-innhold 

1-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste – informasjon og kort 
presentasjonsrunde 

Gunn Rauken ønsket velkommen til møtet og deretter ble det gjennomført en 
presentasjonsrunde.  

 

2-2021 Orientering fra medlemmene i Brukerutvalget  

(Hver enkelt av medlemmene i utvalget orienterer om eventuell brukermedvirkning 
siden sist og eventuelle innspill til ledelsen.)  

Aage Willy Jonassen deltok på møte 16.desember på møte i Politisk 
referansegruppe. Samfunnsanalysen og prosjektrapporten ble presentert i 
møtet. Det var overraskelse i møtet når det ble foreslått lokalisering av 
Mjøssykehuset til Brumunddal, da det har vært politisk enighet om lokalisering 
ved Mjøsbrua.   
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17. desember deltok han på møte i kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget ved 
divisjon Elverum-Hamar. 33 pasienthendelser ble gjennomgått i møtet.  

Han deltok 18. januar på arbeidsgruppemøte i forbindelse med utarbeidelse av 
Årlig melding for Brukerutvalget sammen med Gunn Rauken, Gerd E. Nonstad og 
Svein-Eirik Lund. Videre deltok han 19. januar på møte i Sentralt kvalitets- og 
pasientsikkerhetsutvalg.  Det ble referert fra møtet.  

 
Jøran Halvorsen har deltatt på møte 11. januar på første møte i Styringsgruppe 
for «Del-med-meg» Innføring av elektronisk verktøy innen Psykisk helsevern for 
å kunne gjennomføre nødvendig tester og kartlegging i et felles verktøy. Skal 
også være et tilbakemeldingsverktøy fra pasient til behandler om hvordan en 
synes behandlingen fungerer.  
 
19. januar SIKPU Sentralt kvalitet og pasientsikkerhetsutvalg sammen med Aage 
Willy.  
 
Anne Grete Mortensen har deltatt på møter i arbeidsgrupper: 17.desember på 
møte i arbeidsgruppe «legemiddelsamstemming» og 18. januar i arbeidsgruppe 
«trygg utskrivning». Det ble referert fra møtene.  
 
Gerd E. Nonstad deltok 11. desember på møte i styringsgruppa for ny 
sykehusstruktur. Her ble rapporten om sykehusstruktur lagt fram. Likedan 
forslag om geografisk beliggenhet for Mjøssykehuset, det andre akuttsykehuset, 
det elektive sykehuset og samfunnsanalysen ble presentert. Viste til vedtaket i 
styringsgruppa i den saken som var;  
«Styringsgruppen godkjenner prosjektrapporten «Konkretisering av bygg, 
lokalisering og bærekraft.»  
 
15. desember deltok hun på styremøte sammen med Svein Eirik Lund. Møtet 
mellom Styret og Brukerutvalget ble utsatt på grunn av pandemien og Gerd og 
Svein Eirik opp noen aktuelle saker i styremøtet som medisinplakat, samvalg og 
samarbeid med Ungdomsrådet.  
 
10. desember deltok hun på møte i Overordnet samarbeidsutvalg der 
Helsefellesskap ble gjennomgått på møtet. Stemningen blant helseledere i 
kommunene er god. I 2021 blir innholdet i strukturen et viktig tema. Forslagene 
til regioninndeling skal behandles i kommunestyrene. Videre var Covid-19 tema 
med planlegging av jula, testkapasitet og start av planlegging av vaksinering. 
Sykehusstrukturen ble diskutert.  
 
Videre har hun deltatt på flere møter i Overordnet samarbeids-utvalgs om 
Covid-19 pandemien.  I disse møtene gjennomgås smittesituasjonen i 
kommunene og i sykehusene. Det er mye jobb med smittesporing og testing og 
nå vaksinering. Kommunene er i gang med vaksinering. Sykehusene vaksinerer 
helsepersonell for å opprettholde de viktigste funksjonene.  Det er krevende 
logistikkmessig for kommunene, men de er godt forberedt. Det må avklares om 
pasienttransport i forbindelse med dette. 
 
8.januar var det møte i Forskningsutvalget. Dette var en begrenset utlysing, søke 
om forlengelse av pågående prosjekt, forprosjekt, avslutning eller publisering og 
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ekstra midler for pågående prosjekt. Viktig med brukerrepresentanter i 
forskningsutvalget og dette må forsterkes. 
 
12. januar deltok han i styringsgruppemøte for elektronisk kurve og medikasjon. 
 
Svein Eirik Lund  
13. januar deltok han på møte i kvalitet og pasientsikkerhetsutvalget i divisjon 
Gjøvik-Lillehammer. På møtet ble pasientsaker behandlet, videre ble det 
orientert om «Mor-barnevennlig keisersnitt». Dette innebærer om ny ønsket 
praksis som innebærer en snarest mulig hudkontakt mellom barn og mor etter 
bl.a. keisersnitt. Dette viser seg som et meget godt tiltak og er blitt tatt godt imot 
av både mor/barn og ansatte. Videre ble resultatet fra siste pasienttilfredshets-
undersøkelse om somatiske sykehus (PasOpp undersøkelsen) gjennomgått. SI   
Lillehammer var blant de sykehus i Norge med best score på resultat på 
«ventetid» og «pasientsikkerhet.»  
 
Han deltok videre på styremøte 15.februar sammen med Gerd E. Nonstad. 
 
Gunn Rauken deltok på møte i kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget ved 
divisjon Tynset 17. desember.  Det har vært en nedgang i antall registeret 
uønskede hendelser sammenliknet med i fjor. Det er mulig en for høy terskel for 
å melde uønskede hendelser og derfor sannsynlig underrapportering. Videre 
deltok hun på møte i Brukerrådet for Granheim 18.desember. På møtet ble det 
informert om Helsefellesskap og flytteprosessen for Granheim.  
 

3-2021 Arbeidet med ny sykehusstruktur, konkretisering av bygg, lokalisering og 
bærekraft v/prosjektdirektør Roger Jenssen  

Prosjektdirektør Roger Jenssen orienterte om målbildet for Sykehuset Innlandet 
og siste status i arbeidet med framtidig sykehusstruktur.  

Prosjektgruppen anbefaler: 

• Mjøssykehus i Brumunddal 

• Akuttsykehus i Lillehammer 

• Elektivt sykehus i Gjøvik 

• Lokalmedisinsk senter i Elverum 

• Luftambulansebase i Elverum 

• Videreutvikling av lokalmedisinske sentre, inkludert etablering av LMS 
Hadeland 

 

Helse Sør- Øst RHF skal invitere kommunene i Sykehuset Innlandet sitt 
opptaksområde til å gi en skriftlig tilbakemelding på prosjektrapporten og 
samfunnsanalysen som er utarbeidet som del av utredningen av ny 
sykehusstruktur i Innlandet. For å holde framdriften vil det bli lagt opp til en 
høringsperiode på 6-8 uker. 

9. februar 2021 skal Helseministeren ha videomøte med alle kommunene.  

 

Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.   
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4-2021 Brukerutvalgets uttalelse til Årlig melding.  
 
Tidligere leder av brukerutvalget Gerd E. Nonstad gikk igjennom Årlig melding 
2020 for Brukerutvalget. Meldingen er for 2020 og er en melding fra forrige 
brukerutvalg som forelegges det nye Brukerutvalget til orientering.  
 
Årlig melding 2020 fra Brukerutvalget forelegges Styret sammen med referatet 
fra Brukerutvalgets møte 21. januar. Videre vil de årlig meldingene fra 
Brukerutvalget og Ungdomsrådet inngå i Årlig melding 2020 fra Sykehuset 
Innlandet til Helse Sør-Øst RHF.  
 
Årlig melding 2020 fra Brukerutvalget legges ved referatet.     
 

5-2021 Deltakelse i råd og utvalg 

Spesialrådgiver Geir Silseth gjennomgikk en liste med fordeling av 
brukerrepresentanter til ulike råd og utvalg. De viktigste vervene er fordelt, men 
det gjenstår noe. Dette følges opp slik at alt er klart til neste møte. 

Notatet brukerrepresentanter i råd og utvalg 2021-2023 følger som vedlegg til 
referatet.  

 

6-2021 Informasjon fra Gunn Rauken leder av Brukerutvalget  

Gunn orienterte at hjemmesiden til brukerutvalget oppdateres.  

 

Noen tema for kommende møter er «Del med meg» - elektronisk verktøy i 
Psykisk helsevern, Helsefellesskapet, Organisasjonsutviklingsprogrammet, 
sykehusstruktur.   

 

7-2021 Eventuelt 

Ingen saker. 

 

 


