
 
 
Møtereferat (godkjent) fra møte i Brukerutvalget 09.02.2022 

Referat: Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF Dato 09.02. 2022 

  Tid Kl. 08.30-13.30 

  Sted Digitalt møte 

Deltakere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra Brukerutvalget: Gunn Rauken, Aage Willy Jonassen  
Jørund Halvorsen, Synnøve Kjølgård, Bjug Ringstad,  
Ida Skrindsrud, Nils Oluf Bradal og Ingvill Fjellstad Bø.   
 
Fra Ungdomsrådet:  
Marit Viola Strandbakke og Mie Strand 
 
Fra Sykehuset Innlandet:    
Adm. direktør Alice Beathe Andersgaard, avd. sjef 
samhandling og brukermedvirkning Marthe 
Flugstad, spesialrådgiver Geir Silseth  
 
Forfall:  
Finn-Andre Nilsson og Pasient- og brukerombud Tom 
Østhagen.   
 

  

 
Følgende saker ble drøftet/orientert om: 

Saksnr. Sakstittel/-innhold 

09-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Innkalling og saksliste ble godkjent. 

10-2022 OU-programmet – Utviklingsplanen 2022-2039. Invitasjon til å avgi 
høringsuttalelse ved programleder Randi Beitdokken. 
  
Programdirektør Jens Schanche Dølør orienterte om at OU-programmet starter 
opp prosjekt om felles ventelister innen fagområder med ulike lokalisasjoner. 
Prosjektet skal utarbeide en anbefalt løsning for etablering av felles ventelister 
for de somatiske divisjonene i Sykehuset Innlandet. Det bes om at det oppnevnes 
brukerrepresentant til dette prosjektet.  
 
Programleder Overordnet konsept Randi Beitdokken orienterte om 
Utviklingsplanen 2022-2039 som er på høring. Hun orienterte om innholdet i 
Utviklingsplanen og høringsprosessen.  
 
Høringsfristen er 20. mars og Utviklingsplanen 2022-2039 skal sende til Helse 
Sør-Øst RHF innen 1. mai. Alle høringsinnspill publiseres. 
 
Presentasjonen følger som vedlegg til referatet.  
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Vedtak: Brukerutvalget avgir høringsuttalelse innen fristen. 
 

11-2022 Status konseptfasen ved prosjektdirektør Roger Jenssen. 
  
Som en del av styrevedtaket i Helse Sør-Øst RHF 28. mai 2021 ble det vist til at 
det i konseptfasen skal utredes et reelt nullalternativ, null-pluss alternativ. Dette 
alternativet er nærmere definert i prosjektmandatet for konseptfasen. 
Foretaksmøtet 10. januar i år viste til Hurdalsplattformen hvor det framgår at 
regjeringen vil sørge for at null-pluss alternativet for videreutvikling av 
Sykehuset Innlandet skal utredes fullt ut.  
 
I foretaksprotokollen står det videre at «Null-pluss alternativet skal utredes på 
en tilstrekkelig og sammenlignbar måte som øvrige alternativer slik at 
utredningen gir grunnlag for en reell sammenstilling og evaluering av 
alternativene opp mot oppsatte kriterier.» 
 
Hovedprogram for Mjøssykehuset og for null-pluss alternativet med et 
erstatningssykehus for Hamar skal utredes med framskrivninger fram mot 
2040. Virksomhetsinnholdet for begge alternativ skal utredes, samt at det skal 
utredes tomtealternativer for begge alternativer. 
 
Vurdereringskriterier behandles i styringsgruppa 16. februar, og virksomhets-
innhold i Mjøssykehuset og i null-pluss alternativet vil det bli orientert om i 
Sykehuset Innlandet februar/mars. Det legges opp til at styringsgruppen legger 
fram sin vurdering i juni og at innstillingen styrebehandles i styret i Helse Sør-
Øst RHF i august. Gjennomføring av steg 2 skjer da høsten 2022.  
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.   
 

12-2022 Orienteringer v/ administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard.   
 
-  status styresaker 
Det ble orientert fra månedsrapporten for januar. Gjennomsnittlig ventetid øker 
i januar både sammenlignet med foregående måned og januar i fjor. Det var en 
lavere aktivitet i desember og pasientene har måttet vente lenger på helsehjelp. 
Tilsvarende gjelder for fristbrudd som også øker i januar. Både fristbrudd og 
ventetid for ventende har positiv utvikling og er synkende sammenlignet med 
desember. 
 
-  status covid-19 
Sykehuset Innlandet er i gul beredskap.   
Det er 18-20 innlagte pasienter med covid-19.  Det er et stort pågående utbrudd 
på Lillehammer og mange ansatte er syke. Enkelte avdelinger har et sykefravær 
på opp mot 30 prosent.  
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Noen pasienter fra Nord-Gudbrandsdalen har vært sendt til SI Tynset. Videre 
har det vært dialog med Revmatismesykehuset og Skogli i tilfelle behov for 
reservekapasitet.   

13-2022 Prioritering i helsetjenesten v/assisterende direktør Medisin og helsefag 
Siv Cathrine Høymork.  
Siv Cathrine Høymork holdt et engasjerende, tankevekkende og meget 
interessant foredrag om prioritering i helsetjenesten.  
Presentasjonen følger vedlagt referatet.   

14-2022 Ekspertpanelet – v/assisterende direktør Medisin og helsefag Siv Cathrine 
Høymork.  
Siv Catherine Høymork orienterte om Ekspertpanelet. Presentasjonen følger 
vedlagt referatet.  

15-2022 Orientering fra medlemmene i Brukerutvalget  
(Hver enkelt av medlemmene i utvalget orienterer om eventuell brukermedvirkning siden sist og eventuelle innspill til 
ledelsen.)  

Bjug Ringstad orienterte om:  
• 23.januar møte i arbeidsgruppa som har laget program til 

Rehabiliteringsforum.  
• 3. februar Strategisk medvirkningsgruppe 8 møter innen juni. 

Nils Oluf Bradal orienterte om: 
• 26.januar møte i Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalget i divisjon Gjøvik-

Lillehammer.  

Ida Skrindsrud orienterte om:   
• 26. januar møte i Ressurssykepleiernettverket for palliasjon og 

kreftomsorg.  

Ingvild Fjellstad Bø  
• Har ikke deltatt på noe siden sist. 

Synnøve Kjølgård 
• Har ikke deltatt på noe siden sist. 

Aage Willy Jonassen orienterte om: 
• 21. januar - Politisk referansegruppe 
• 28. januar - Styremøte i Sykehuset innlandet 
• 1.februar - Styringsgruppe OU-programmet 
• 2. februar - Workshop 4, OU-programmet 
• 8. februar – Møte i Sentralt Kvalitet og pasientsikkerhetsutvalg.  
• 8. februar - Styringsgruppe elektronisk kurve og medikasjon, 

Metavision.   

Gunn Rauken orienterte om: 
• 19. januar – Styringsgruppe møte konseptfasen 
• 20. januar – Helsefellesskapet ukentlig møte om koronasituasjonen 
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• 26- januar -  Arbeidsmøte med kontaktperson i det regionale 
brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF 

• 27. januar – Helsefellesskapet ukentlig møte om koronasituasjonen 
• 28. januar – Styremøte i Sykehuset Innlandet 
• 29. januar – Helgesamling Ungdomsrådet 
• 31. januar – Arbeidsmøte Helsefellesskapet 
• 31. januar – Arbeidsmøte prosjekt felles venteliste ortopedi (divisjon 

Gjøvik-Lillehammer)  
• 1. februar – Ledermøte SI 
• 1.februar – Styringsgruppe OU-programmet 
• 2. februar – OU-programmet Work shop 
• 3. februar – Helsefellesskapet ukentlig møte om koronasituasjonen 

Jøran Halvorsen orienterte om: 
 

• 20 januar - Arbeidsgruppe Brukerutvalget som har arbeidet med 
høringsuttalelser om sykehusstruktur.  

• 24 januar - Styringsgruppe «DelMedMeg». 
• 25 januar - Pasientforløp intoks 
• 8 februar – Sentralt kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg  

Marit Viola Strandbakke orienterte om: 
• Helgesamlingen til Ungdomsrådet.  
• Pasientforløp intoks 

 

16-2022 Brukerutvalgets time   
 
Informasjon fra leder: 
 
16. februar avholdes det felles styreseminar for alle helseforetak i forbindelse 
med foretaksmøte. 
   
Saker til framtidige møter:  
 

• OU-programmet 
• Sykehusstruktur  
• Forskning og innovasjon 
• Brukermedvirkning i Forskning 
• Årsrapport fra PABO 
• Hvordan få kontaktlegeordningen i SI til å fungere 
• Tarmkreft 

Arbeid med høringsuttalelse til Utviklingsplanen: 
Det nedsettes en arbeidsgruppe som består av Gunn, Aage Willy, Synnøve og  
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Ida som arbeider med forslag til høringsuttalelse. Det avholdes et arbeidsmøte i 
Brukerutvalget 14.mars 10.00-13.00 der høringsuttalelsen ferdigstilles.   
 
Evaluering av dagens møte  
 
Det ble gjennomført en evaluering av dagens møte.  

17-2022 Eventuelt 
Ingen saker 
 

 


	Følgende saker ble drøftet/orientert om:

