
 
 
Møtereferat (godkjent) fra møte i Brukerutvalget 17.03.2021 

Referat: Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF Dato 17. mars 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, Ida Skrindsrud og Finn-
Andre Nilsson 
 

Fra Pasient- og brukerombudet: 

Astrid Gran Nordheim, seniorrådgiver 
Pasient- og brukerombudet    

 

Fra Ungdomsrådet: 

Mie Strand og Amund J. Myrvold 

 

Fra Sykehuset Innlandet:    

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

 
 

  

 
Følgende saker ble drøftet/orientert om: 

Saksnr. Sakstittel/-innhold 

17-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Innkalling og saksliste ble godkjent.  

18-2021 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 deltok 26. februar på møte i geografisk samarbeidsutvalg 
Gjøvik. Helsefellesskap var hovedtema på møtet.  

 

Bjug Ringstad deltok på møte i Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalget ved 
divisjon Elverum-Hamar 18. februar. Uønskede hendelser ble gjennomgått på 
møtet.  Videre deltok han på møte i styringsgruppemøte omstillingsprogram 
divisjon Gjøvik-Lillehammer 11. mars.  

 

Ida Skrindsrud har ikke deltatt på noe siden sist. 
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Aage Willy Jonassen har deltatt på styremøte 25. februar. Han orienterte om at 
flytting av Granheim til SI Lillehammer er utsatt og Stortinget har vedtatt at 
Kringsjåtunet skal bestå. 

 

16. mars deltok han i møte i styringsgruppa for innføring av Regional 
elektronisk kurve og medikasjon. Han foreslår at Brukerutvalget får informasjon 
om dette i et framtidig møte.   

 

Gunn Rauken deltok 22. februar og 3. mars og 17. mars på møte i overordnet 
samarbeidsutvalg. Tema på møtene var stauts Covid-19, status rundt arbeidet 
med sykehusstrukturen, Helsefellskapet og rutine for håndtering av 
smitteutbrudd. 

 

4. mars deltok hun på møte i Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalget ved divisjon 
Tynset.  Covid-19 og uønskede hendelser ble diskutert i møtet.  

 
Jøran Halvorsen har deltatt 22. februar og 8. mars på møte i styringsgruppa 
«Del med meg» - elektronisk tilbakemeldingsverktøy fra behandler til pasient 
innen divisjon Psykisk helsevern. Pilot skal prøves ut på DPS Tynset. 
 
23. februar og 9. mars var det møte i arbeidsgruppa som arbeider med 
pasientforløp intoks (selvpåført forgiftning).   
 
11. mars deltok Jøran med på møte i Ungdomsrådet, og 2. mars deltok han på 
møte i Geografisk samarbeidsutvalg Elverum-Hamar.  Covid-19 og samarbeid 
med kommunene om smitteutbrudd ble drøftet i møtet.  
 
Videre har han deltatt i arbeidsgruppe sammen med Gunn og Aage Willy som 
har arbeidet med høringsuttalelse om framtidig sykehusstruktur.  
 
Anne Grete Mortensen ikke deltatt på noe siden sist. 
 
Nils- Oluf Bradal har ikke deltatt på noe siden sist.  
 
Amund J. Myrvold – orienterte om at det arbeides med rekruttering av nye 
medlemmer til Ungdomsrådet.  Det arbeides for å få til en helgesamling for 
Ungdomsrådet i juni.  
 

19-2021  Helsefellesskap v/rådgiver Samhandling Sverre Sætre. 

 

Sverre gikk igjennom hvordan samhandlingsstrukturen internt skal legges opp i 
den foreslåtte modellen med Helsefellesskap i Innlandet. Modellen skal forsterke 
samhandlingen mellom SI og de 42 kommuner i Innlandet sykehusområde. 
Innlandet sykehusområde vil bestå av sju kommunale helseregioner.  
 
Det blir årlige Partnerskapsmøte mellom helsefelleskapet og øverste politisk og 
administrative ledelse i kommunene.   
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Strategisk samarbeidsutvalg erstatter dagens modell med Overordnet 
samarbeidsutvalg og skal ha fire møter årlig. Her deltar adm. direktør og 
divisjonsdirektør innen somatikk, habilitering og rehabilitering, psykisk 
helsevern og spesialisert rusbehandling og Prehospitale tjenester. Det opprettes 
et arbeidsutvalg med ansvar for saksforberedning av saker som skal behandles i 
Strategisk samarbeidsutvalg.     

 

Faglige samarbeidsutvalg erstatter dagens geografiske samarbeidsutvalg og skal 
ha seks møter i året. Fra SI deltar avdelingssjefer innen somatikk, habilitering og 
habilitering, psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling og Prehospitale 
tjenester og samhandlingsrådgivere. Under faglig samarbeidsutvalg vil det være 
ulike faggrupper som arbeider med problemstillinger innenfor ulike fagområder 
som f. eks rehabilitering, hoftebrudd osv.  
  
En lege, en brukerrepresentant og en tillitsvalgt deltar i Partnerskaps-møtene, 
Strategisk samarbeidsutvalg, Faglig samarbeidsutvalg. Videre deltar 
samhandlingsleder fra kommunene på alle nivåer.  
 
I modellen med Helsefellesskap må divisjonsdirektører og avdelingssjefer delta. 
Videre er det er behov for samhandlingsrådgivere i divisjonene som vil være 
kontaktleddet for samhandling i egen divisjon og eksternt med 
regionen/kommunene. Det er utarbeidet et eget forslag til funksjonsbeskrivelse 
for denne oppgaven. Målet er at ny modell skal være på plass fra høsten 2021.  
 
Presentasjon følger med som vedlegg til referatet.  
 
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen om Helsefellesskap til orientering.  

 

20-2021 Årsmelding for 2020 fra Pasient- og brukerombudet v/ seniorrådgiver 
Astrid Gran Nordheim    
 
Seniorrådgiver Astrid Gran Nordheim presenterte ombudets årsmelding for 
2020.  
 
Presentasjon følger med som vedlegg til referatet.  
 
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen om Pasient- og brukerombudets 
årsrapport for 2020 til orientering.  
 

21-2021 Tilbakemeldingsverktøy Psykisk helsevern v/ psykolog og prosjektleder 
Erlend Høen Laukvik 

 

Prosjektleder Erlend Høen Laukvik orienterte om prosjektet «Del-med-meg».  

Tilbakemeldingsverktøyet innbefatter digital utfylling av kliniske kartlegginger. 
Det kan brukes i utredning og oppfølging ved at pasient kan digitalt rapportere 
hvordan de har det og hvordan de opplever hjelpen de får underveis i 
behandlingen Dette skal bidra til å skape pasientens helsetjeneste, ved å gi 
terapeuter og tjenesten en plattform for å bruke pasientrapporterte data for å 
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forbedre og styrke behandling.  Prosjektet omfatter alle pasienter innen Psykisk 
helsevern i Sykehuset Innlandet. Pilot skal gjennomføres på DPS Tynset.   

 

Presentasjonen følger som vedlegg til referatet. 

 

Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 

  

22-2021 Orienteringer v/ administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard.   

 

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard orienterte om status Covid-
19. Innlandet ligger lavt sammenlignet med andre fylker, men det har vært noe 
økende smitte de siste dagene. Særlig Østre Toten og Nord Aurdal har hatt 
økende smitte. Sykehuset Innlandet begynner å merke økning av den britiske 
muterte varianten. Pr. dags dato er det åtte innlagte pasienter, to på intensiv, 
hvorav en på respirator. Det er 106 ansatte totalt som har vært smittet og tre 
som er i isolasjon og 31 i karantene.  

 

Videre ble det orientert om saker som skal behandles i styremøte 18.mars. 
Årsrapporten gir mye nyttig informasjon om helseforetaket. Investerings-
budsjettet skal behandles. Det er satt av 120 millioner kroner til investeringer i 
2021. Behovene for investeringer innen bygg, Medisinsk teknisk utstyr, IKT og 
andre investeringsformål er store.  

 

Stortinget har bevilget 200 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for å 
kompensere med redusert aktivitet i helseforetakene. Helse Sør-Øst RHF har 
satt av midler som helseforetakene kan søke på. Det er laget mange gode og 
kreative søknader som er sendt det regionale helseforetaket.        

 

Presentasjon om status for Covid-19 pandemien følger som vedlegg.   

23-2021 Brukerutvalgets høringsuttalelse til framtidig sykehusstruktur   

 

Det var på forhånd sendt ut to ulike forslag til høringsuttalelser som ble 
gjennomgått i møtet. Høringsuttalelsene ble drøftet.  

 

Vedtak: Brukerutvalget avgir høringsuttalelse om framtidig sykehusstruktur.  

Brukerutvalget gir Gunn Rauken, Aage Willy Jonassen, Jøran Halvorsen og Bjug 
Ringstad i oppgave å ferdigstille uttalelsen og sørge for at uttalelsen sendes 
Helse Sør-Øst RHF innen frist.  

 

Uttalelsen skal inneholde følgende hovedpunkter:  

 

• Brukerutvalget (BU) anbefaler en modell med et mest mulig komplett 
hovedsykehus, et mindre akuttsykehus 2 og et elektivt sykehus.   
Hovedsykehuset må ligge i Moelv og gi et samlet tilbud innen somatikk, 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, døgntilbud innen 
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spesialisert rehabilitering og habilitering, kvinneklinikk og helhetlig tilbud 
innen kreftkirurgi med stråleterapi. Sykehuset må bli knutepunktet for det 
fremtidige sykehustilbudet i Innlandet. 

• Akuttsykehus 2 anbefales lokalisert til Elverum. BU tar i denne omgang 
ikke stilling til hvilke akuttfunksjoner dette sykehuset skal tilby. 

• Det elektive sykehuset forutsetter BU en grundigere vurdering av før vi tar 
stilling til lokaliseringen. 

• De prehospitale tjenestene og lokalmedisinske sentrene må styrkes og 
videreutvikles. Dette vil opprettholde beredskap og skape grunnlag for 
desentraliserte spesialisthelsetjenester. Det må etableres et LMS på 
Hadeland. 

• Gode prehospitale tjenester innebærer blant annet etablering av en ny 
luftambulansebase i Elverum. Først og fremst for å forbedre dekningen av 
østre del av fylket, men også for å gi bedre dekning i Mjøsområdet. 

 

24-2021 Brukerutvalgets time   
 

Informasjon fra leder:   
 
Likepersonstjenesten: 
 
Gunn orienterte om at det forrige Brukerutvalget tok opp med 
administrerende direktør mulige forbedringsområder for 
likepersonstjenesten. Hun orienterte at hun hadde deltatt på Skype-møte 
10.mars med ansatte fra Avdeling for Kompetanse og Utdanning som har fått 
i oppgave fra Ledermøtet i Sykehuset Innlandet med å arbeide for 
forbedringer.  Det er utarbeidet prosedyre for Likepersonstjenesten, og 
funksjonsbeskrivelse for Likeperson og funksjonsbeskrivelse for 
kontaktperson for likeperson. Dette settes opp som sak i Brukerutvalget i 
april eller mai.  
 
Møte med Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF om sykehusstruktur:  
 
Gunn orienterte om at hun deltok på Skype møte med det regionale 
brukerutvalget om arbeidet med ny sykehusstruktur. Det regionale 
brukerutvalget var opptatt av om Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet har 
vært informert og delaktig i prosessen.   
 
Brukerrepresentant til bioteknologinemda:  
 
Ved behandlingen av prop. 34 (2019-2020) «Endringer i bioteknologiloven» 
bestemte Stortinget at alle gravide skal få tilbud om ultralyd i første 
trimester gjennom den offentlige helsetjenesten. Stortinget har videre 
bestemt at Non-invasiv prenatal test (NIPT) skal være tilgjengelig for alle 
gravide. Gravide med indikasjon for fosterdiagnostikk og gravide som er 35 
år eller eldre ved termin har rett til å få tilbudet gjennom den offentlige 
helsetjenesten. Administrerende direktør nedsetter en styringsgruppe for å 
arbeide med implementering av endringene i sykehuset Innlandet.  
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Vedtak: Bjug Ringstad oppnevnes som brukerrepresentant.  
 
Evaluering av dagens møte: 
 
Det ble gjennomført en kort evaluering av møtet.  
 

25-2021 Eventuelt 
 
Ingen saker.  

 


