
 
 
Møtereferat (godkjent) fra møte i Brukerutvalget 17.02.2021 

Referat: Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF Dato 17. februar  
2021 

  Tid Kl. 09.30-
15.30 

  Sted Buttekvern 1 
/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 fra 
forrige Brukerutvalg.  
 

Fra Pasient- og brukerombudet: 

Tom Østhagen, pasient- og brukerombud    

 

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 

8-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Innkalling og saksliste ble godkjent.  

9-2021 Orientering fra medlemmene i Brukerutvalget  
(Hver enkelt av medlemmene i utvalget orienterer om eventuell brukermedvirkning siden sist og eventuelle innspill til 
ledelsen.)  

Ingvill Fjellstad Bø har deltatt møte i Geografisk samarbeidsutvalg Gjøvik. 
Møtet ble avholdt på TEAMS, og tema på møtet var arbeidsrutiner ved 
smitteutbrudd.   

 

Bjug Ringstad – var på møte i Brukerutvalget for divisjon Habilitering og 
rehabilitering og i kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget for divisjon 
Habilitering og rehabilitering 11. februar. Manglende legeressurser, flytting av 
Granheim og flytting fra lokalene i Nydalen til Sanderud ble drøftet.   
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Ida Skrindsrud har ikke deltatt på noe i regi av Brukerutvalget siden sist. Men 
hun har deltatt på et møte i regi av Kreftforeningen. Der ble det tatt opp at 
Kontaktlegeordningen ikke fungerer godt nok. På grunn av Covid-19 har det 
vært nedgang i registrerte tilfeller av kreft. Hun lurte på om Sykehuset Innlandet 
har tall på dette. Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard sa at hun 
kunne undersøke dette til neste gang. 

 

Aage Willy Jonassen deltok sammen med Gunn Rauken på styremøte 26.januar.  

Han deltok sammen med Jøran Halvorsen på møte i det sentrale kvalitets- og 
pasientsikkerhetsutvalget 9. februar. Det ble referert fra møtet.   

 

16.februar deltok han sammen med Gunn Rauken på første møte i styrings-
gruppemøte for OU-programmet, og samme dag var det første møte i styrings-
gruppa for elektronisk kurve og medikasjon. Han rapporterte at prosjektet går 
godt, men at Covid-19 og ferieavvikling utgjør noen utfordringer.   

 

Gunn Rauken deltok sammen med Aage Willy Jonassen på styremøte 26.januar. 

 

Hun deltok på Skype-møte i Overordnet samarbeidsutvalg 27. januar og 10. 
februar, der tema var situasjonen med Covid-19 og vaksinering. 28. januar 
deltok hun på møte i Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget ved divisjon Tynset.  

 

15. februar deltok hun sammen med Jøran Halvorsen på møte i Ungdomsrådet, 
for å ha overlapping med Jøran som blir ny kontaktperson for Ungdomsrådet.   

 

16. februar deltok hun sammen med Aage Willy Jonassen på møte i 
Styringsgruppa for OU-programmet.  

 
Jøran Halvorsen deltok 28. januar og 10. februar og 16. februar på 
arbeidsgruppemøter pasientforløp intox. Det har vært avholdt videokonferanse 
med Sykehuset Telemark, som også har arbeidet med pasientforløp intox.   
 
9. februar deltok han på møte i sentralt kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg. 
Det er et krav fra 2021 at 15 prosent av konsultasjonene skal være digitale.  
Personvern og lagring i forbindelse med digitale konsultasjoner var et 
interessant tema som ble diskutert i møtet.  
 
Videre deltok Jøran på møte i kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalget for divisjon 
Psykisk helsevern 12. februar. Det ble orientert fra møtet.  
 
15. februar var det Skype-møte i Ungdomsrådet.  
  
Anne Grete Mortensen har ikke deltatt på noe siden sist. 
 
Nils- Oluf Bradal har ikke deltatt på noe siden sist.  
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Tom Østhagen orienterte om at pasient- og brukerombudet er observatør med 
talerett i Brukerutvalget. Årsmelding for Pasient- og brukerombudet er ferdig og 
kan presenteres på neste møte.   
 

10-2021 Presentasjon av Sykehuset Innlandet v/ administrerende direktør Alice 
Beathe Andersgaard 

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard orienterte om Sykehuset 
Innlandets organisering, visjon, verdier og framtidig målbilde for Sykehuset 
Innlandet.  

 

Styret i Helse Sør-Øst RHF besluttet at kommunene må høres og 

prosjektgruppens rapport med samfunnsanalysen er sendt på høring med frist 

26. mars 2021. Saken legges fram for styrebehandling i Sykehuset Innlandet HF 

og Helse Sør-Øst RHF. Endelig vedtak fattes av helseministeren. Styrebehandling 

skal gi grunnlag for et vedtak om oppstart av en konseptfase i tråd med vedtaket 

i styresak 005-2019 i Helse Sør-Øst RHF «Målbilde for Sykehuset Innlandet «skal 

en konseptfase starte i løpet av 2021.  

 

Det ble også orientert Helse- og omsorgsminister Bent Høie sitt videomøte med 
ordførere i Innlandet sykehusområde og fylkesordfører i Innlandet 
fylkeskommune vedrørende arbeidet med framtidig sykehusstruktur i 
Innlandet.  

 

Link fra Høies møte med kommunene ligger her:   

 
Møtet blir også sendt på Helse- og omsorgsdepartementets sider 

 

Presentasjonen følger med som vedlegg til referatet. 

  

11-2021 Brukermedvirkning – foredrag fra tidligere leder og nestleder Gerd E. 
Nonstad og Svein Eirik Lund.    

Gerd E. Nonstad og Svein Eirik Lund holdt en presentasjon om bruker-
medvirkning.  
 
Presentasjonen følger som vedlegg.   
 

12-2021 Erfaringsutveksling på e-læringsprogrammet om brukermedvirkning og 
innlegget fra Gerd E. Nonstad og Svein Eirik Lund 

 

Brukerutvalget diskuterte blant annet rollen som brukerrepresentant, hvem 
som kan og bør uttale seg til media, brukerrepresentasjon i råd og utvalg,  
deltakelse i arbeidet med framtidig sykehusstruktur, inkludert prosessen i 
forbindelse med sperrefrist i prosjektgrupper og styringsgrupper.    

 

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/helse-og-omsorgsminister-bent-hoie-har-digitalt-mote-med-ordforerne-i-innlandet-om-sykehusstruktur/id2831797/
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13-2021 Arbeidet med ny sykehusstruktur, konkretisering av bygg, lokalisering og 
bærekraft – gjennomgang av Brukerutvalgets vedtak v/ leder Gunn 
Rauken.  

 
Gunn Rauken gikk igjennom alle tidligere høringsuttalelser som avgitt i 
forbindelse med arbeidet med ny sykehusstruktur. 
 
Saken ble drøftet, og det var enighet om å utarbeide en oppdatert uttalelse om 
sykehusstruktur.   I tillegg var det enighet om at Brukerutvalget avgir 
høringsuttalelse til Helse Sør-Øst innen oppgitt høringsfrist. 
 
Vedtak: Brukerutvalget (BU) ønsker et stort akuttsykehus, Mjøssykehuset, i 
Moelv ved Mjøsbrua. Dette sykehuset skal gi et samlet tilbud innen somatikk, 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, døgntilbud innen 
spesialisert rehabilitering og habilitering, kvinneklinikk og helhetlig tilbud innen 
kreftkirurgi med stråleterapi. Sykehuset må bli knutepunktet for det fremtidige 
sykehustilbudet i Innlandet. 
 
BU ønsker en luftambulansebase plassert på Elverum. Først og fremst for å 
forbedre dekningen av østre del av Hedmark, men også generelt gi bedre 
dekning sentralt i fylket. 
 

14-2021 OU-programmet v/ Programdirektør Jens Schanche Dølør  

Sykehuset Innlandet etablerte høsten 2020 et organisasjonsutviklingsprogram 
som skal ledes av programdirektør. Overordnet mål med programmet er å 
utvikle Sykehuset Innlandet i tråd med målsetningene som er lagt til grunn for 
det framtidige målbildet. Utviklingen fram mot ny sykehusstruktur vil være 
dynamisk. Organisering, tiltak og prioriteringer i programmet vil tilpasses 
fortløpende.  

 

For å sikre en bærekraftig drift skal fagområder og funksjoner samles geografisk 
og/eller organisatorisk i forkant av innflytting i nytt bygg.   

 

Programmet skal i tillegg foreslå hvilke fagområder og funksjoner som skal 
samles i forkant av etablering av ny sykehusstruktur og foreslå nødvendige i 
endringer i organisering og ledelse på veien mot ny sykehusstruktur 

 

Organisasjonsutviklingsprogrammet skal bidra til å realisere det fremtidige 
målbildet og økonomisk bærekraft ved å: 

- Utvikle overordnede pasientforløp for store diagnosegrupper.   

- Videreutvikle samarbeidet med kommunene og 

primærhelsetjenesten. 

- Gjennom tjenesteinnovasjon utvikle, teste og legge til rette for 

implementering av nye arbeidsmetoder. 
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- Utvikle kompetanse til å ta i bruk nye arbeidsmetoder, 

oppgraderte arealer, ny teknologi og ny logistikk.  

- Utvikle organisasjons- og ledelsesmodell.  

- Synliggjøre innovative bygningsmessige og teknologiske 

løsninger. 

- Videreutvikle organisasjonskulturen. 

Programdirektør etablerer programstab med ressurser fra alle stabsområdene 
og så blir det engasjert prosjektledere som er fagpersoner fra «klinikk».  

Programstaben har startet planlegging av tre hovedprosjekter: 

- Utvikling av samhandling, desentrale tjenester og prehospitale 

tjenester.  

- Samorganisering og/eller samlokalisering av fag, funksjoner og 

avdelinger.  

- Konsept for framtidig driftsmodell hvor Mjøssykehuset skal være 

faglig ledende. 

 Vedtak:  Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 

15-2021 Brukerutvalgets time   
 
Kommunikasjonsrådgiver Herman Stadshaug orienterte om at det er en App 
som heter Retriver som kan lastes ned for å følge med på nyheter om Sykehuset 
Innlandet. Medlemmene av Brukerutvalget fikk hjelp til å laste ned appen. 
Legger ved påloggingsinformasjonen, i tilfelle noen trenger dette senere.  
  

– Last ned «Retriever» i App Store eller Google Play  
– Logg inn med brukernavn bruker_sihf2 og passord sihf7283 

 
Det ble tatt bilder av det nye Brukerutvalget, men på grunn av at ikke alle var til 
stede tas flere bilder neste gang.  
 
Spesialrådgiver Geir Silseth viste utkast til oppdatert hjemmeside for 
Brukerutvalget og ba om innspill.   
 

Tema som utvalget ønsker å bli orientert om på kommende møter:   

Helsefellesskap 

Pasient- og brukerombudets årsrapport ved Tom Østhagen 

Psykisk helsevern og tilbakemeldingsverktøy fra pasient til behandler. 

Testing av Covud-19 v/ divisjonsdirektør Medisinsk Service Randi Beitdokken  

 

16-2021 Eventuelt 
 
Ingen saker. 
 

 

https://itunes.apple.com/no/app/retriever/id447072724?l=nb&mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/retriever/id447072724?l=nb&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.retriever.android&hl=no

