
 
 
Møtereferat (godkjent) fra møte i Brukerutvalget 07.04.2021 

Referat: Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF Dato 7. april 2021 

  Tid Kl. 09.30-15.30 

  Sted 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: 

seniorrådgiver Marit Toverud     

 

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 

26-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Innkalling og saksliste ble godkjent.  

27-2021 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 ikke deltatt på noe siden sist.  

  

Bjug Ringstad deltok 25. mars på møte i styringsgruppa for innføring av 
endringer på grunn av ny bioteknologilov. Endringene medfører 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. 
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Bjug stilte spørsmål på møtet om hvordan foreldre blir møtt med informasjon 
der ultralyd viser noe unormalt.   

 

Ida Skrindsrud deltok 24. mars møte i styringsgruppa for Nettverket for 
kreftpasienter og alvorlige syke pasienter. Kontaktlegeordningen fungerer ikke 
godt nok, og dette bør tas videre av Brukerutvalget.  

 

Aage Willy Jonassen deltok på styremøte 18. mars sammen med Gunn. Han 
orienterte om Konsernrevisjonens tilsyn om helseforetakets system for varsling. 
Ellers var det fokus på økonomi og hvordan pandemien påvirker daglig drift.   

 

6. april deltok han på møte i Styringsgruppen for OU-programmet.  Det er 
inngått kontrakt med et konsulentfirma som skal bistå programmet.  

  
Gunn Rauken deltok på styremøte 18.mars. 24. mars og 7. april deltok hun på 
møter i Overordnet samarbeidsutvalg. Situasjonen med Covid-19 i påsken og 
rutiner ved utbruddssituasjoner har vært tema på møtene. Videre deltok hun 
sammen med Aage Willy på møter i Styringsgruppa for OU-programmet 6. april      

 
Jøran Halvorsen deltok 18. mars på møte i arbeidsgruppa som arbeider med 
pasientforløp intoks (selvpåført forgiftning).  
 
Anne Grete Mortensen har ikke deltatt på noe siden sist.  
 
Nils- Oluf Bradal har ikke deltatt på noe siden sist.  
 
Finn-Andre Nilsson orienterte om at det er en nasjonal handlingsplan for å 
utrydde Hepatitt C.  Han har blitt filmet og orienterer i webinar 23. april om 
brukererfaringer.   
 

28-2021 Orienteringer v/ administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard 
 

Videreutvikling av SI:  

11. desember 2020 ble Samfunnsanalysen og rapporten med anbefalt løsning, 
fra prosjektet «konkretisering av bygg, lokalisering og bærekraft», lagt frem for 
styringsgruppen. Styringsgruppen godkjente at rapporten svarte opp mandatet 
som var gitt prosjektet. 

 
Styret i Helse Sør-Øst RHF besluttet at kommunene må høres og prosjekt-
gruppens rapport med samfunnsanalysen ble sendt på høring med frist 26. mars 
2021. Helse Sør-Øst RHF oppsummerer høringsuttalelsene som skal forelegges 
styret i Helse Sør-Øst RHF 22. april.  Styremøtet kan «streames» gjennom Helse 
Sør-Øst RHF sin internettside.  
 

Saken skal så legges fram for styrebehandling i Sykehuset Innlandet HF i 

ekstraordinært styremøte 4. mai. Videre skal saken så styrebehandles av styret i 

HSØ RHF.  Styrebehandling skal gi grunnlag for et vedtak om oppstart av en 
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konseptfase i løpet av 2021 i tråd med vedtaket i styresak 005-2019 i Helse Sør-

Øst RHF «Målbilde for Sykehuset Innlandet. Endelig vedtak fattes trolig av 

helseministeren før sommerferien.  

 
Status Covid-19 
Pr. 7.4.2021 er det 14 innlagte pasienter. Tre av pasientene var på intensiv, og 
alle tre var på respirator. Det er 25 ansatte i karantene. Sykehuset Innlandet er 
fortsatt i grønn beredskap. Sykehuset bistår sykehusene i Oslo og Viken som har 
stort press på intensivkapasiteten.   
 
Om kreft i pandemien 
Organiserte masseundersøkelser (screening) mot kreft som f. eks mammografi 
ble stanset midlertidig en periode våren 2020. Sannsynligvis medvirket både 
forventede kapasitetsutfordringer, generell bekymring rundt smitte og sosial 
nedstenging til at terskelen for å oppsøke helsetjenesten for andre tilstander 
enn covid-19 var betraktelig høyere enn normalt. Det er en bekymring for at en 
del pasienter venter for lenge med å oppsøke hjelp.  
 
Det er en klar nedgang i innleggelser som øyeblikkelig hjelp (døgnbehandling) 
for kreftpasienter.  Men det er om lag 40 flere elektive innleggelser i desember 
2020 sammenlignet med desember 2019.  
 
Status pakkeforløp kreft ble gjennomgått og her har Sykehuset Innlandet gode 
resultat for de fleste kreftformer.  
 
Presentasjon følger med som vedlegg til referatet.  

 

29-2021 Ett år etter – Hva har pandemien betydd for beredskap og mikrobiologisk 
diagnostikk? v/ avd. sjef mikrobiologisk avdeling Merete Holth og 
fagbioingeniør Mette Mosand 
 
Lise Mette Mosand (fagbioingeniør ved Molekylærbiologi) og Merete Holth 
(avdelingssjef på mikrobiologisk avdeling) orienterte om hva pandemien har 
betydd for beredskap og mikrobiologisk diagnostikk ett år etter utbruddet.  
 
De tok oss med helt fra starten av pandemien og orienterte om alt arbeidet som 
er gjort dette året som har gått, herunder beredskap, viktigheten av samarbeid, 
smittevern, inn og utreise problematikken med ansatte fra Sverige, bemanning 
og omplassering av personell, utfordringer i tilgang på reagenser og 
forbruksmateriell, papirarbeid og rapportering, vaksine, usikkerhet rundt det 
muterte viruset m.m. 
 
Som et resultat av pandemien er det opprettet 13 nye stillinger, men ikke alle er 
besatt ennå. Videre er det besluttet at det er et behov for større plass, og 
ombygging er bestemt.  
 
Presentasjon følger med som vedlegg til referatet.  
 
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering 
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30-2021 Videreutvikling av likepersontjenesten v/ Valborg Brøste fagleder 
Ressurssenteret for pasient og pårørende opplæring (RPPO) 

 

Fagleder Valborg Brøste orienterte om at det er utarbeidet retningslinje for 
Likepersonstjenesten. Retningslinjen skal sikre en mer tilgjengelig 
likepersonstjeneste for pasienter og pårørende og tilrettelegge for mer enhetlig 
praksis og systematisk samarbeid med brukerorganisasjonene. Videre er det 
bestemt at alle divisjoner skal oppnevne egen kontaktperson for Likeperson-   
tjenesten.      

Presentasjon følger med som vedlegg til referatet.  

Vedtak: Brukerutvalget er fornøyd med at mye positivt har skjedd siden 
utvalget tok opp at det var behov for å styrke Likepersonstjenesten.   

 

31-2021 Virksomhetsplan 2021 og Virksomhetsstrategi 2022-2025 v/ Borghild 
Hammer avd. sjef Virksomhetsstyring 

 

Det ble orientert om virksomhetsplan 2021og arbeidet med virksomhetsstrategi 
2022-2025.  

Presentasjon følger med som vedlegg til referatet.  

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.    

 

32-2021 Forberedelse til møte mellom Brukerutvalget og Styret 22. april 

 

Det blir Skype-møte med styret 22. april fra 9.30-10.15. Leder og nestleder av 
Ungdomsrådet inviteres også til å delta.  

 

Brukerutvalget ønsker å ta opp følgende saker:  

 

 Brukerutvalgets høringsuttalelse om framtidig sykehusstruktur v/Bjug 

Ringstad 

(10 minutter) 

 

 Nasjonal handlingsplan for å utrydde Hepatitt C v/Finn Andre Nilsson  

(10 minutter) 

 

 Kontaktlegeordningen v/ Ida Målfrid Skrindsrud    

(10 minutter) 

 

Sak fra Ungdomsrådet:  

 Ivaretakelse av taushetsplikten ved skranke v/ Marit Viola Strandbakke 

Ringstad og Amund J. Myrvold i Ungdomsrådet.  

              (10 minutter). 
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33-2021 Brukerutvalgets time   
 

 Informasjon fra leder  

Kjartan Thøring Stensvold er Brukerutvalgets kontaktperson fra det regionale 
brukerutvalget. Han inviteres til å bli med på neste møte.  
 

 Det gjennomføres årlig evaluering av Brukerutvalget.             

Tidspunkt for evaluering ble drøftet. Det var enighet om at en evaluering 

bør gjennomføres i løpet av høsten.   

 
 Oppnevning av brukerrepresentanter FACT-team sikkerhet  

Vedtak: Anne Grete Mortensen oppnevnes som brukerrepresentant. 

  

 Oppnevning av brukerrepresentanter MR hjerte.  

Vedtak: Aage Willy Jonassen oppnevnes som brukerrepresentant  

 

 «Hva er viktig for deg dagen 6. juni 2021.    

Det ble orientert om det er nedsatt en arbeidsgruppe med ansatte i 

Sykehuset Innlandet, leder av Brukerutvalget og to fra Ungdomsrådet 

som planlegger gjennomføring av Hva er viktig for deg dagen 2021.   

 

 Saker til framtidige møter:               

 Prosjekt smertelindring – Forskningsprosjekt ved Fjose 

 Sykehusstruktur 

 OU-programmet 

 Elektronisk kurve og medikasjon. 

 Kommunikasjon behandler og pasient (etter behandling) 

 Rehabilitering etter Covid-19 

 
- Evaluering av dagens møte  

Det ble gjennomført en evaluering av dagens møte.  Det er et ønske                                
at presentasjoner kan sendes ut på forhånd.  

 

34-2021 Eventuelt 
Aage Willy spurte om muligheter for å ha møte på Teams i stedet for Skype? 
Geir Silseth svarte at Teams skal implementeres i Sykehuset Innlandet og at 
avdeling for Helseteknologi nå er Pilot. Pr. dags dato kan vi derfor ikke kan 
arrangere møter i Teams.   

 


