
 
 
Møtereferat (godkjent) fra møte i Brukerutvalget 08.09.2021 

Referat: Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF Dato 08.09. 2021 

  Tid Kl. 09.30-15.30 

  Sted Buttekvern 1 

Deltakere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra Brukerutvalget: Gunn Rauken, Aage Willy 
Jonassen, Jøran Halvorsen, Bjug Ringstad, Ida 
Skrindsrud og Ingvill Fjellstad Bø.   
 
Fra Sykehuset Innlandet:    
Adm. direktør Alice Beathe Andersgaard, avd. 
sjef samhandling og brukermedvirkning 
Marthe Flugstad og Geir Silseth  
 
Forfall: Anne Grethe Mortensen, Finn-Andre 
Nilsson, Nils-Oluf Bradal og Tom Østhagen, 
pasient- og brukerombud   

  

 
Følgende saker ble drøftet/orientert om: 

Saksnr. Sakstittel/-innhold 

63-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Innkalling og saksliste ble godkjent.   
 

64-2021 Orienteringer v/ administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard.   
 
Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard orienterte om  
styresaker til styremøtet 21. september.  
 
Månedsrapporten:  
Det har gjennom pandemien vært stor økning i henvisninger innen BUP og det 
er nå 40 prosent fristbrudd, samtidig som det er langt flere som får tilbud om 
behandling.  
Helseforetaket har en betydelig inntektssvikt hittil i år.  Bemanningen har økt, og 
utfordringen nå er å få bemanningen ned på 2019-nivå.      
Det har de siste to-tre månedene vært en bedring i aktiviteten sammenlignet 
med tidligere perioder det siste året, og aktiviteten nærmer seg mer en normal 
situasjon.  
  
OU-programmet:  
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Det blir en styresak om samling og fag og funksjoner.  Det er i første omgang 
aktuelt å samorganisere enkelte fagområder med felles ledelse. 

65-2021 Orientering fra medlemmene i Brukerutvalget  
(Hver enkelt av medlemmene i utvalget orienterer om eventuell brukermedvirkning siden sist og eventuelle innspill til 
ledelsen.)  

 
Bjug Ringstad deltok på møte i Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget for 
divisjon Elverum-Hamar 2. september. Uønskede hendelser ble gjennomgått på 
møtet.  Bjug deltar i arbeidsgruppe som planlegger Rehabiliteringskonferansen 
2022.  
 
Ida Skrindsrud har ikke deltatt på noe siden sist. 
 
Ingvild Fjellstad Bø har ikke deltatt på noe siden sist. 
 
Aage Willy Jonassen deltok 19.august i prosjektgruppe MR og 2. september på 
styringsgruppemøte Prosjekt MR hjerte. Styringsgruppa anbefaler at det 
etableres først på SI Elverum fra januar 2022, så må det utredes videre hvilke 
«hus» som i tillegg bør ha MR hjerte.  

24.-25 august deltok han sammen med Gunn på styreseminar og styremøte. Han 
orienterte videre i fra møtet 1. september i Kvalitets- og 
pasientsikkerhetsutvalget i divisjon Prehospitale tjenester og fra møtet i det 
sentrale Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget 7. september. Tema for møtet 
var PasOpp-undersøkelsen, pasientsikkerhetsvisitter og gjennomgang av 
uønsket hendelse ved divisjon Elverum-Hamar.   

Videre deltok Aage Willy på møte i politisk referansegruppe 3. september. 
Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard orienterte om 
endringsfaktorer de siste årene i spesialisthelsetjenesten. 7. september deltok 
han på møte i styringsgruppa for elektronisk kurveløsning – Metavision.  
 
Gunn Rauken orienterte fra møtet 23. august i rehabiliteringsutvalget i 
Innlandet. 24.-25. august deltok hun sammen med Aage Willy Jonassen på 
styreseminar og styremøte.  
Videre har hun deltatt på møter i overordnet samarbeidsutvalg 25. august og 8. 
september.  26. august deltok hun på Skypemøte i kvalitet- og 
pasientsikkerhetsutvalget i divisjon Tynset.     
 
Jøran Halvorsen har deltatt på arbeidsmøter pasientforløp intoks 31. august og 
6. september. 7. september deltok han på møte i Geografisk samarbeidsutvalg i 
divisjon Elverum-Hamar. Samme dag hadde Jøran undervisning på NTNU Gjøvik 
der han snakket om brukermedvirkning, transport av psykisk ustabile pasienter 
og pasientforløp intoks.  

66-2021 Dialogkonferansen 2021 
 
Dialogkonferansen 2021 avholdes fredag 12. november i våre lokaler i 
Brumunddal. Tidsramme 09.30-14.30. 
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Det nedsettes en arbeidsgruppe med leder Gunn Rauken, nestleder Aage Willy 
Jonassen og spesialrådgiver Geir Silseth som utarbeider program for dagen.  
 

67-2021 Pasientforløp intoks – Innspill fra Brukerutvalget v/Jøran Halvorsen  
 
Jøran orienterte om status for Pasientforløp intoks og bakgrunnen for at det er 
ønskelig med innspill fra Brukerutvalget. Det er formulert fem spørsmål som det 
ønskes innspill på.  
 
•       Hva er viktig for deg som pasient og/eller pårørende? 
 
Innspill:  
 

- Positivt med pasientfokus – «Hva er viktig for deg?» 
- God oppfølging (at pasienten ikke blir glemt å får hjelp til riktig tid) 
- Være var mot signaler fra pasienten, stille riktige spørsmål, gode 

kartlegginger, kompetanse på risikovurderinger i forbindelse med 
suicidalitet. 

- Ved selvmordsrisiko mere utydelige signaler etter at pasienten har 
bestemt seg for å avslutte livet. 

- Pasienter med psykiske lidelser og ruslidelser må behandles med samme 
respekt som alle andre pasienter.    

- Må ikke være flaut å be om hjelp for psykiske lidelser og 
rusproblematikk.  

- Ved utskriving fra Psykisk helsevern – sikre god oppfølging. 
- For pårørende vil det være viktig å få støtte fra helsepersonell i 

«normalisering» av psykiske lidelser og rus. Psykiske lidelser bør være 
like naturlig som en somatisk lidelse. 

 
•       Hva fungerer bra fra helsetjenestene i dag? 
 

- Ved intoks så er det god kvalitet i både ambulanse og akuttmottak og 
veien til medisinsk post. Veien videre kan være mer uklar med overgang 
til TSB, PHV eller kommune. 

Innspill:  
 
•       Hva kan fungere bedre fra helsetjenestene i dag? 
Innspill:  
 

- Pasienten bor og lever i sin kommune. Hovedansvaret ligger i 
primærhelsetjenesten. Bør ikke tilbudet i primærhelsetjenesten styrkes? 

- Bør denne pasientgruppa ha kontaktlege? 

 
•       Hva opplever du som flaskehals? 
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Innspill:  
 

- Fastleger har ikke rutiner for å fange opp pasienter 
 

• Hva er viktig at avleverende og mottagende helsetjeneste 
samhandler om til det beste for pasienten med intoks og deres 
pårørende? 

Innspill:  
- God kommunikasjon mellom mottakende og avleverende 

behandlingsnivå. God pasientflyt.  
 

68-2021 Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2020 –og pasienters erfaring 
med døgnopphold i Psykisk helsevern 2020 resultater fra to 
landsomfattende undersøkelser v/fagleder Kristin Kolloen.        
 
Høsten 2020 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant et utvalg 
personer som hadde hatt et heldøgnsopphold ved somatiske avdelinger i landets 
sykehus. Ut fra svarene som kom inn, er det laget statistikk som viser nasjonale 
resultater og resultater for det enkelte regionale helseforetaket (RHF), 
helseforetaket (HF) og behandlingssted/sykehus. Tilsvarende 
pasienttilfredshetsundersøkelse er gjennomført med pasienters erfaringer med 
døgnopphold i psykisk helsevern 2. kvartal 2021. Denne undersøkelsen startet 
opp 1. januar 2020, og nå publiseres rapportene fra 2. kvartal 2021. 830 
pasienter innlagt i psykisk helsevern (PHV) svarte på undersøkelsen i perioden, 
og totalt 5051 pasienter har deltatt i undersøkelsen siden oppstarten. 
 
Fagleder Kristin Kolloen gikk igjennom resultatene fra begge undersøkelsene. 
Presentasjonen følger som vedlegg til referatet. 
 
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  
     

69-2021 Kontaktmøte med Styret 21.september       
 
Møtet er fra 09.30-10.30 og blir digitalt for medlemmene fra Brukerutvalget og 
Ungdomsrådet (med unntak av leder og nestleder i Brukerutvalget som deltar 
på styremøtet. 
 
Brukerutvalget ønsker å ta opp følgende saker:  
 

- Oppfølging fra forrige møte (status kontaktlegeordningen) 
- Sak fra Ungdomsrådet 
- Hvordan kan Brukerutvalget gi innspill til Styret (roller og dialog) 
- Mandat for konseptfasen     
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70-2021  Brukerutvalgets time   
 
Informasjon fra leder: 

 
Samarbeidsmøtet i 2022 mellom Brukerutvalget og brukerutvalgene ved Nord-
Gudbrandsdal- og valdres lokalmedisinske senter avholdes våren 2022 på 
Fagernes.  
  
Møte mellom ledere og nestledere for brukerutvalg i Helse Sør-Øst:  
 
Møtet avholdes 14. september og ledes av Nina Roland som er leder for det 
regionale brukerutvalget.  Sentrale tema på møtet er evaluering av pandemien 
v/Stener Kvinnsland, erfaringsutveksling om hvordan brukermedvirkning blir 
ivaretatt i helsefellesskapene og hvordan brukerutvalgene involveres i arbeidet 
med utviklingsplanen.  
  
Oppfølging av evalueringen   
 
Gunn orienterte om at følgende er bestemt på bakgrunn av evalueringen: 
  

- Brukerutvalget ønsker å se de ferdige styresakene. Fra 2022 vil derfor 
møtene i Brukerutvalget bli ca. 1 uke før styremøtene. 

- Kortere møter prøves ut i desember og januar med møter fra 09.30-
14.30. Deretter vurderes lengden på møtene på nytt.  

- Mandatet for Brukerutvalget endres på punktet om antall møter.  
- Det oppnevnes ikke vararepresentant for leder og nestleder i forbindelse 

med deltakelse i styret.   

Evaluering av e-læringskurset om digital grunnopplæring av 
brukerrepresentanter:    
 

- E-læringskurset om digital grunnopplæring av brukerrepresentanter skal   
revideres og Helse Sør-Øst RHF inviterer brukerutvalgene til å komme 
med innspill. 

Brukerutvalget anbefales en kombinasjon av digital løsning og modulbasert 
opplæring. Saken besvares av leder.   
 
Saker til framtidige møter: 

- Mandat for konseptfasen. 
- OU-programmet 
- Helsefellesskap – valg av brukerrepresentant til Partnerskapsmøtet og 

det strategiske samarbeidsutvalget. 
- Prehospitale tjenester og omstrukturering av den kommunale 

helsetjenesten (legevakten) 
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- Ekspertpanelet (som kan gi personer med alvorlig livsforkortende 
sykdom en ny vurdering av behandlingsmuligheter) 

Evaluering av dagens møte:  
 
Det ble gjennomført en evaluering av dagens møte.  
 

 
71-2021 Eventuelt 

 
Ingen saker. 
 

 


	Følgende saker ble drøftet/orientert om:

