
 
 
Møtereferat (godkjent) fra møte i Brukerutvalget 05.05.2021 

Referat: Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF Dato 5. mai 2021 

  Tid Kl. 09.30-15.30 

  Sted Buttekvern1/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: 

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 

35-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Innkalling og saksliste ble godkjent.  

36-2021 Orienteringer v/ administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard.   

 

- Orientering om Styrets vedtak i ekstraordinært styremøte 4. mai om 
framtidig sykehusstruktur.  

 

Administrerende direktørs innstilling innebærer Mjøssykehuset i Moelv med en 
samling av alle spesialiserte funksjoner innenfor somatikk, psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling for hele Sykehuset Innlandet HF, stort 
akuttsykehus på Lillehammer, akuttsykehus på Tynset og elektivt sykehus med 
skadepoliklinikk og luftambulansebase på Elverum.  

Flertallet i styret (sju av ti styremedlemmer) støtter innstillingen fra 
administrerende direktør. 

Ett mindretall på tre styremedlemmer anbefaler Mjøssykehus i Brumunddal, 
stort akuttsykehus i Lillehammer, akuttsykehus på Tynset, elektivt sykehus i 
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Gjøvik og stort lokalmedisinsk senter med skadepoliklinikk og 
luftambulansebase i Elverum. 

 

Administrerende direktør orienterte om at det var en føring fra arbeidet med 
virksomhetsinnhold at opptaksområdet for akuttsykehuset skal være på om lag 
90 000. SI Elverum har ikke gastrokirurgi i dag og det vil bli krevende å etablere 
dette.  

 

Det er gjennomført en høring av HSØ RHF. Det var viktig i innstillingen til styret 
å ta hensyn til innspillene i fra høringsrunden. 

 

Brukerutvalget ga klart uttrykk for en skuffelse over at leder / nestleder som har 
talerett i styret, ikke fikk framføre Brukerutvalgets innspill som var oversendt til 
styremøtet i forkant. I tillegg tydelig tilbakemelding om at deres innspill om 
akuttsykehus på SI Elverum ikke var tatt hensyn til i innstillingen. 

 

Styret i Sykehuset Innlandet er første behandlingsinstans før styret i Helse Sør-
Øst RHF behandler saken 28. mai. Styret ser fram til at helseministeren tar den 
endelige beslutningen i foretaksmøte i juni.    

 

Oppsummering av høringsuttalelsene sendes Brukerutvalget til orientering.  

 

- Barn og unges psykiske helse under covid-19.  

 

Divisjonsdirektør Psykisk helsevern Benedicte Thorsen Dahl orienterte om et 
økt press på psykisk helsevern barn og unge i hele landet, inkludert Sykehuset 
Innlandet. Det er de poliklinikkene som har størst økning i barn og unge med 
behov for behandling i spesialisthelsetjenesten. I Sykehuset Innlandet har 
henvisninger økt med 15 prosent. Pasientene er også sykere nå enn tidligere. 
Gjennomsnittlig ventetid til BUP er nå 57 dager.  

 

Videre ble det orienter om at det med base ved Kringsjåtunet opprettes et 
ambulant utredningsteam.  

 

37-2021 Orientering fra medlemmene i Brukerutvalget  
(Hver enkelt av medlemmene i utvalget orienterer om eventuell brukermedvirkning siden sist og eventuelle innspill til 
ledelsen.)  

 
Kjartan Thøring presenterte seg. Han er medlem i det regionale brukerutvalget 
og er kontaktperson til Sykehuset Innlandets brukerutvalg.    
 

Ingvill Fjellstad Bø har ikke deltatt på noen møter siden sist.  

 

Bjug Ringstad har ikke deltatt på noen møter siden sist.  
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Ida Skrindsrud deltok på møte i Geografisk samarbeidsutvalg Lillehammer 23. 
april. Det ble i møtet orientert om Helsefellesskap, og «Trygg utskriving og 
legemiddelsamstemming». Hun mener at epikrise innen 1 dag ikke fungerer 
flere plasser. Informasjon om dette skal legges ut på Kompetansebroen.  

 

Hun hadde innlegg i møtet med styret 22. april om kontaktlegeordningen og er 
opptatt av at dette følges opp.  

 

Aage Willy Jonassen deltok på møte i Sentralt kvalitets- og pasientsikkerhets-
utvalget 20. april, og samme dag var det møte i «Styringsgruppa for elektronisk 

kurve og medikasjon». 

 

Han deltok 21. april på møte i kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget i divisjon 
Prehospitale tjenester.   

 
Aage Willy deltok sammen med Gunn på styremøte 22. april og på styreseminar 
28. april. Videre deltok han på ekstraordinært styremøte 4. mai.   
 
Han har også deltatt på internt arbeidsmøte for å utarbeide av uttalelse om 
framtidig sykehusstruktur.   
 

Gunn Rauken har deltatt på møter 12. april og 27. april i arbeidsgruppa som 
arbeider med «Hva er viktig for deg-dagen 2021». Det blir en markering av «Hva 
er viktig for deg dagen i Brukerutvalget på neste møte onsdag 9. juni.  

 
Hun har deltatt på møter i overordnet samarbeidsutvalg 14. april, 21. april, 28. 
april og 4. mai. Tema på disse møtene er del av felles beredskap i Innlandet med 
utveksling av informasjon om covid-19 pandemien, felles rutiner, smittesporing 
og vaksinering.  
   
19. april deltok hun sammen med Aage Willy på styringsgruppemøte for OU-
programmet.  
 
Gunn deltok sammen med Aage Willy på styremøte 22. april og på ekstra 
styremøter 28. april og 4. mai.  
 
30. april deltok hun på møte i Granheim Brukerråd. Flytting til SI Lillehammer er 
utsatt. Nytt tilbud om poliklinisk rehabilitering er etablert på Granheim.  
 
23. april og 28. april var det ekstra møter mellom Brukerutvalget og 
administrerende direktør om ny sykehusstruktur.  
 
Jøran Halvorsen deltok på møte med Ungdomsrådet 12. april.  
 
Han deltok på møter i pasientforløp intoks 14 april, 19, april og 3. mai. Det er 
utarbeidet sjekklister og det skal gjennomføres dialogmøter med aktuelle 
instanser.  
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16. april var det møte i Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalget i divisjon Psykisk 
helsevern.  gjennomgang av uønskede hendelser i avdelingene. Det viser seg ofte 
at det glipper i overgangene.  
 
20. april var det møte i Sentralt kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg sammen 
med Aage Willy.  Tilsynssak og læringspunkter fra ved Sørlandet sykehus, 
Flekkefjord og Kristiansand ble behandlet. Sykehusapoteket – revisjon om 
kassasjon. 
  
23 april og 28. april var det møte med AD om sykehusstruktur 
 
4 mai var det møte i GSU Elverum/Hamar. Situasjon med covid-19 og 
Helsefellesskap var tema for møtet. Samme dag deltok han på Webinar fra 
Statens undersøkelseskommisjon om trygge og pasientsikre helsebygg i psykisk 
helsevern 
 
Anne Grete Mortensen deltok 8. april på møte i trygg utskrivning og 
legemiddelhåndtering. Sjekkliste fra innleggelse til utskriving er under 
implementering. Plakat om legemiddelliste sendes til alle legekontor.  
 
9. april var det møte i Klinisk-etisk komité Psykisk helsevern. Tema var om 
hvordan klinisk etisk komité kan bli mer kjent.    
 
21. april deltok hun på klinisk etikk seminar.  
 
22. april var det møte i styringsgruppa for FACT-sikkerhet. 4 modeller er 
utarbeidet og valg v modell var tema på møtet.    
 

Nils- Oluf Bradal har ikke deltatt på noe siden sist. 
 
Finn-Andre Nilsson har ikke deltatt på noe siden sist.  
 

Amund J. Myrvold orienterte fra møtet 12. april i Ungdomsrådet. «Del-med meg 
prosjektet» ble presentert. Ungdomsrådet ga innspill.  Han deltok også på møte 
med Styret 22. april og hadde innlegg om ivaretakelse av taushetsplikt i 
skranken.   

 

38-2021 Forskningsprosjekt om Prehospital smertelindring av akutte smerter 
v/overlege i anestesi Lars Olav Fjose SI/Norsk luftambulanse.  

 
Saken ble utsatt til neste møte.  
 

39-2021 Status OU-programmet v/ programdirektør Jens Schanke Dølør    

 

Jens Schanche Dølør ønsker jevnlig dialog med Brukerutvalget og ønsker å delta 
på møtene til Brukerutvalget.  
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Det har vært arbeidet med at OU-programmet er kommet inn i styrende 
dokumenter som virksomhetsstrategi 2022-2025 og ØLP 2022-2025. OU-
programmet skal også inn i Utviklingsplanen som skal evalueres i løpet av 
høsten. 

 

OU-programmet videreutvikler mandat for de underliggende tre 
hovedaktivitetene som ønskes benevnt «delprogram»; 

– Enhetlig pasientbehandling. Tidligere benevnt «Samling fag, 
funksjoner og avdelinger» 

– Utvikle samhandling, desentralisering og prehospitale tjenester  

– Konsept og framtidig virksomhetsmodell for Sykehuset Innlandet  

 

Mandat for de tre delprogrammene vil sendes ut til styringsgruppen for å kunne 
diskuteres på styringsgruppemøtet så snart de er klare. 

 

OU-programmet har fått støtte til Deloitte i henhold til avtale. Deloitte har grovt 
sett tre hoved leveranser;  

– En diagnose av nåsituasjonen og tydeliggjøring av fremtidsbildet 

– Støtte til programaktiviteter 

– Støtte til delprogram og underliggende prosjekter 

 

Brukerutvalget inviteres med på workshop om OU-programmet 3. juni. Videre 
vil utvalget bli invitert til å delta på «Kick-off» i august om overordnet målbilde.  

Presentasjonen følger med som vedlegg. 

 

Vedtak: Brukerutvalget setter pris på at utvalget involveres i OU-programmet.  
Gunn oppfordrer medlemmene om å tenke på innspill som kan formidles til Jens 
på neste møte.  

 

40-2021 Status i arbeidet med pasientforløp barn med autisme og pasientforløp 
intoks (selvpåført forgiftning v/avd. sjef Habiliteringstjenesten Wenche 
Røkke og v/ fagleder Kvalitet og pasientsikkerhet Kristin Kolloen.  

 

Prosessleder Wenche Midjo Røkke orienterte om prosessen med pasientforløp 
barn med autisme. Forbedringsmodell, flytskjema for barn med autisme og 
viktige faser i pasientforløpet ble gjennomgått.  
 
Fagleder Kristin Kolloen orienterte om arbeidet og status for pasientforløp 
intoks så langt. Forbedringsmodell og resultatmål, samt status ble gjennomgått. 
Det involveres klinikere både fra spesialisthelsetjenesten og kommune-
helsetjenesten i pasientforløpet. Det skal utarbeides en overordnet prosedyre 
som sikre overgangen til hjem og kommune. Jøran deltar som 
brukerrepresentant.   

Presentasjonene følger som vedlegg til referatet. 
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Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen om pasientforløp barn med autisme 
og intoks til orientering.  

 

41-2021 Orientering om innføring av elektronisk regional kurve – Metavision v/ 
prosjektleder Astrid Nygård 

 

Prosjektleder Astrid Nygård orienterte om at alle sykehus i Helse Sør-Øst skal få 
elektronisk kurve- og medikasjonsløsning innen 2021. Sykehuset Innlandet er 
det siste helseforetaket i Helse Sør-Øst som innfører elektronisk kurve. 
Innføringsperioden startet høsten 2020 og er planlagt sluttført innen utgangen 
av 2021.  

Elektronisk kurve innføres på alle enheter som har inneliggende pasienter eller 
behandler inneliggende pasienter. I tillegg kommer dagkirurgiske- og 
dialysepasienter.  

Løsningen ble høsten 2020 innført i Divisjon psykisk helsevern og Ottestad 
rehabilitering (fys/med), på Hamar sykehus i 2 puljer mars/april 2021 og nå sist 
SI Tynset. Sykehuset Innlandet har pr nå ca. 2900 sluttbrukere av MetaVision 

Presentasjonen følger med som vedlegg:  

 

Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  

42-2021 Brukerutvalgets time   
 
Informasjon fra leder 
 
«Hva er viktig for deg dagen» 2021 markeres i Brukerutvalgets møte 9. juni.  
Filmen som ble laget i fjor oppdateres.   
 
Årsrapporten for 2020 trykkes opp i et begrenset opplag. Medlemmene får et 
eksemplar hver.  
 
Gunn ga ros til medlemmene i Brukerutvalget for gode innlegg på møtet mellom 
Styret og Helse Sør-Øst RHF 22. april.  
 
Evaluering av dagens møte  
 
Det ble gjennomført en evaluering av dagens møte.  
 

43-2021 Eventuelt 
Brukerutvalget beklager at verken vår leder eller nestleder fikk ordet i saken om 
fremtidig sykehusstruktur tirsdag 4. mai. At Brukerutvalget fikk orientere i 
styremøtet 22. april, erstatter ikke det å medvirke i debatten. Statsråd Høie har 
uttrykt eksplisitt at brukerstemmen er viktig. Da bør den lyttes til når vedtak 
skal fattes. 
 

 


