Møtereferat (godkjent) fra møte i Brukerutvalget 23.03.2022
Referat:

Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF

Dato
Tid
Sted

Deltakere:

Fra Brukerutvalget: Gunn Rauken, Aage Willy Jonassen
Jørund Halvorsen, Synnøve Kjølgård, Bjug Ringstad,
Ida Skrindsrud, Nils Oluf Bradal, Finn-Andre Nilsson
og Ingvill Fjellstad Bø.

23.03. 2022

Kl. 09.30-15.30
Buttekvern 2

Fra Sykehuset Innlandet:
Adm. direktør Alice Beathe Andersgaard, avd. sjef
samhandling og brukermedvirkning Marthe
Flugstad, spesialrådgiver Geir Silseth
Fra Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF:

Brukerrepresentant Kjartan Thøring (kontaktperson
mellom Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet og det
regionale brukerutvalget).
Forfall: Pasient- og brukerombudet ved Tom
Østhagen.

Følgende saker ble drøftet/orientert om:
Saksnr.
18-2022
19-2022

Sakstittel/-innhold
Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.

Orienteringer v/ administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard.
- status styresaker

Investeringsbudsjettet
Sykehuset Innlandet hadde et negativt driftsresultat i 2021 som sammen med
likviditet fra Helse Sør-Øst RHF gir 88,1 millioner kroner i nye investeringsmidler for 2022. Investeringsmidler skal brukes til investeringer i MTU, IKT,
ambulanser, senger og vedlikehold av bygg. Dette er langt mindre
investeringsmidler enn det som det er behov for.
Finansiell leasing må benyttes til MR-maskin til sykehuset på Gjøvik og til 12
ambulanser.

Månedsrapporten
Det har også i februar vært nødvendig å redusere planlagt aktivitet på grunn av
høyt sykefravær og pasienter som ønsker å utsette oppmøtet.

Antallet kontakter som har passert planlagt tid for oppmøte, både de som venter
på første time og de som venter på kontroller, øker og er i februar 73 prosent
høyere enn i februar 2021.
Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i februar på 5,4 % for SI samlet
(273 pasienter). Fristbrudd for ventende var 3,5 % (486 pasienter). Både
fristbrudd avviklede og fristbrudd ventende øker fra foregående måned.
Det er i februar fagområdene nevrologi, endokrinologi og øyesykdommer som
har økende andel fristbrudd.
Andelen virtuelle konsultasjoner har økt i tiden med smitte. Det er bra.

Det er ikke budsjettert med midler til covid-19 i 2022, men det er forventet at
foretaket vil få kompensasjon for noe av merbelastning for koronapandemien.

- eventuell annen informasjon

Covid-19:
Daglig rapportering til Helse Sør-Øst RHF for innlagte med Covid-19 avvikles fra
23.3. Sykehuset Innlandet går ut av grønn beredskap fra mandag 29. mars.

Ukraina:
Det har allerede kommet flyktninger fra Ukraina. De som har blitt registrert som
flykninger har rett til alle vanlige tjenester i Norge.
Det opprettes mottak ved Haslemoen i Våler kommune med 900 plasser. Blir
trolig også mottak på Drevsjø og i Valdres.

20-2022

Det er kommunene som primært bistår med helsetjenester. Noen kommuner har
henvendt seg til Sykehuset Innlandet og meldt inn et behov for tjenester fra
spesialisthelsetjenesten for forebygging / behandling av psykiske traumer.
Divisjon Psykisk helsevern skal i samarbeid med Statsforvalter arrangere et kurs
for å øke kunnskap / kompetanse om traumer for personer som skal arbeide tett
på flyktningene som på skoler / barnehager / mottakene.
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:
•
•
•
•

10.02 Møte i kvalitet og pasientsikkerhetsutvalget i divisjon Habilitering
og rehabilitering.
14.02 og 25.02 Prosjektgruppemøte samlokalisering hjerneslag i divisjon
Gjøvik-Lillehammer.
18.02 Møte i Strategisk medvirkningsgruppe
21.02 Møte i Klinisk etisk komite SI Lillehammer
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•
•
•
•

25.02 Programkomitemøte Rehabiliteringforum
10.03-11.03 Kick-off Hovedprogram og mulighetsstudie
16.03 Rehabiliteringsforum.
17.03 Møte i strategisk medvirkningsgruppe

Nils Oluf Bradal orienterte om:
•

09.03 Møte i Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget divisjon GjøvikLillehammer.

Ida Skrindsrud orienterte om:
•
•
•

14. februar arbeidsmøte Brystdiagnostisk senter (BDS) til SI Hamar.
21. Februar og 3. mars deltatt i interne arbeidsmøter i Brukerutvalget.
14. Mars ekstra brukerutvalgsmøte for å utarbeide høringsuttalelser.

Finn-Andre Nilsson
• Møte i Kvalitet og pasientsikkerhetsrådet DPS Elverum-Hamar.

Ingvild Fjellstad Bø orienterte om:
•

Har ikke deltatt på noe siden sist.

Synnøve Kjølgård orienterte om:
• 17.mars så var det sluttmøte i arbeidsgruppa «Oppdrag og Bestilling
2019 - Trygg utskrivning og legemiddelhåndtering».

Aage Willy Jonassen orienterte om:

•
•

•
•
•
•

16. februar deltok han på felles styreseminar i Helse Sør-Øst.
24. februar deltok han på workshop nr. 5 for Ekspertgruppa i OUprogrammet.
25. februar Styremøte i Sykehuset Innlandet
3. mars og 10 mars var det arbeidsgruppemøte i Brukerutvalget.
14. mars – ekstra brukerutvalgsmøte for å utarbeide høringsuttalelser.
22. mars var det møte i Sentralt kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg
(SIKPU)

Aage Willy foreslår at «Sikker legemiddelsløyfe» blir tema i et framtidig møte.
Gunn Rauken orienterte om:
•

•
•
•
•

10. februar møte i Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget divisjon
Tynset.
14. februar og 14.03 møte i Ungdomsrådet.
16. februar felles styreseminar i Helse Sør-Øst.
16. februar og 9. mars styringsgruppemøter konseptfasen
17. februar, 24. februar og 10. mars ukentlige møter i Helsefellesskapet.
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•
•
•
•
•
•

24. februar Work shop i Ekspertutvalget, OU programmet
25. februar styremøte i Sykehuset Innlandet
10.mars møte i arbeidsgruppe som planlegger «Hva er viktig for deg» dagen 2022.
21. Februar og 3. mars interne arbeidsmøter i Brukerutvalget.
14. Mars ekstra brukerutvalgsmøte for å utarbeide høringsuttalelser.
17.februar og 10. mars samarbeidsmøte med Kjartan Thøring fra det
regionale brukerutvalget.

Jøran Halvorsen orienterte om:
•

21-2022

Har ikke deltatt på noe siden sist.

Kjartan Thøring:
• Orienterte om at han hadde tatt opp begrepet «skrøpelige eldre» i det
regionale brukerutvalget. Hva er skrøpelige eldre? Dette er et relativt
begrep.
• Arbeidet i styringsgruppa for Konseptfasen går veldig fort. Det er satt av
lite tid til refleksjon og diskusjon. Det er avtalt faste møter med Gunn.
Status konseptfasen ved prosjektdirektør Roger Jenssen.

Styringsgruppen behandlet virksomhetsinnhold i alternativet med
Mjøssykehuset 9. mars. Styringsgruppen viser til vurderingene som er gjort av
Sykehuset Innlandet HF og godkjenner en videre utredning av akutt
indremedisin i elektivt sykehus på Elverum.
I null-pluss alternativet var det opprinnelig fem modeller. Den interne
medvirkningsprosessen i Sykehuset Innlandet fremmer to alternativer til
funksjonsfordeling i null-pluss alternativet.
•

•

Ett alternativ som er relativt likt dagens funksjonsfordeling med flytting
av akutt ortopedi for å ivareta traumefunksjonen ved
erstatningssykehuset.
Ett alternativ med en større samling av akuttfunksjoner ved
erstatningssykehuset. Alternativet innebærer flytting av akuttfunksjoner
innenfor ortopedi gyn/føde, barn, øre/nese/hals for å gi mer
sammenhengende pasientforløp i divisjon Elverum-Hamar

Det er gjennomført en innspillsrunde i organisasjonen med frist 21.3 for å få
innspill/vurderinger til nedvalg for null-pluss alternativet.

Innspillsrunden bygger i hovedsak på de to alternativene som er foreslått av
divisjon Elverum-Hamar, inkludert oppdaterte aktivitetsframskrivninger.

På bakgrunn av innspillene vil det bli utarbeidet en samlet tilrådning til
behandling i ledergruppen i Sykehuset Innlandet 29. mars
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Ledergruppens innstilling oversendes Helse Sør-Øst RHF for behandling i
styringsgruppen 6. april. Alle interne innspill vil bli publisert på sykehusets
nettsider. Det anbefales at medlemmene setter seg inn i innkomne innspill. Her
er lenke for å se alle innspillene: Interne innspill i konseptfasen - Sykehuset
Innlandet (sykehuset-innlandet.no)

Videre inviteres Brukerutvalget til å delta på ledersamlingen 5. april (digitalt
møte) fra 12.30-15.00 der hovedtema er arbeidet med Konseptfasen. Invitasjon
er sendt på e-post til dere fra administrerende direktør.
Presentasjon følger som vedlegg til referatet.

22-2022

Vedtak: Brukerutvalget takker for muligheten til å delta på ledersamlingen 5.
april. Informasjonen gitt i møtet tas til orientering.
Status OU-programmet ved programdirektør Jens Schanche Dølør.

Jens Schanche Dølør orienterte om status i styringsgruppa for OU-programmet
og plan for de tre kommende workshops og om oppstart av prosjekter.

Felles ventelister i SI
Anne Hilde Aas er prosjektleder. Bjug Ringstad deltar fra Brukerutvalget. Det
blir oppstartsmøte 30. mars, og det er planlagt fire møter. Sluttrapport skal være
ferdig til 1. juni.
Oppgavedeling sengepost
Prosjektet skal kartlegge og identifisere oppgaver og ansvar innenfor
helsefaglige tjenester, service tjenester og administrative tjenester.

Det skal kartlegges ressursbruk og oppgaver ulike yrkesgrupper på
sengepostene utfører i løpet av 24 timer.

Kvalitetskonferanse i Gøteborg
Konferansen Quality & Safety in Healthcare avholdes i Gøteborg 20.-22.juni
2022. Sykehuset Innlandet deltar med ca. 10 personer. Det er bestemt at
brukerutvalget kan delta med en representant. Utgiftene dekkes av OUprogrammet.
Presentasjon følger som vedlegg til referatet.

Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. Brukerutvalget takker
for invitasjonen og deltar med en person på konferansen i Gøteborg.
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23-2022

Forskning, innovasjon og brukermedvirkning i forskning v/
forskningsdirektør Ingeborg Hartz og Birger Lillesveen leder av
brukerforum ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og
sykdom.
Forskningsdirektør Ingeborg Hartz orienterte innledningsvis kort om
aktiviteten innenfor Forskning og innovasjon. Deretter orienterte Birger
Lillesveen om Brukerforum for Forskningssenter for Aldersrelatert
Funksjonssvikt og Sykdom.

Brukerforum ved AFS skal forvalte brukerstemmen og sikre ivaretakelse av
brukermedvirkning i alle fasene av forskningsprosjekter. Videre bidra til
forbedring og kvalitetssikring av prosjekter både for enkeltprosjekter og for AFS
fremtidige forskning på system- og tjenestenivå.

24-2022

Presentasjon følger som vedlegg til referatet.
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

Orientering om prosjekt for samordnet inntak med avtalespesialister v/
psykologfaglig rådgiver Rasmus Dynna og inntakskoordinator Stine Elton,
divisjon Psykisk helsevern, DPS Gjøvik.
Psykologfaglig rådgiver Rasmus Dynna og inntakskoordinator Stine Elton ved
DPS Gjøvik orienterte om et pilotprosjekt i Helse Sør-Øst. Det skal utredes en
modell for felles inntak for poliklinisk behandling på DPS og avtalespesialistene
innenfor psykisk helsevern voksne. Det er startet opp et samarbeidsprosjekt i
opptaksområdet til DPS Gjøvik med avtalespesialistene som tilhører opptaksområdet. Alle henvisninger skal gå til DPS Gjøvik, og det blir en felles vurdering
av henvisningene.

Målet er finne en modell for samarbeid om inntak av pasienter som kan bli rullet
ut som en fast løsning for hele Norge etter hvert.
I den regionale styringen av prosjektet er det med brukerrepresentanter fra det
regionale brukerutvalget. Det ble tatt opp om Brukerutvalget ønsker å delta på
faste oppsummeringsmøter eller om det er ønskelig med felles informasjon for
hele brukerutvalget.
Presentasjon følger som vedlegg til referatet.

Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering og ber om ny
orientering på et senere møte.
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25-2022

Brukerutvalgets time
Informasjon fra leder:
Det skal være møte mellom Brukerutvalget og styret 28. april. Alle må tenke
igjennom til neste gang hvilke saker som en ønsker å ta opp på møtet.
Medisinsk avdeling på SI Lillehammer har sagt opp avtalen med å bistå med
lungelege på Granheim. Det pågår en diskusjon om divisjon Habilitering og
rehabilitering selv må rekruttere lungelege til Granheim.
Gunn ba om innspill fra Brukerutvalget på sakene som er til behandling på
styremøte 24. mars.
Oppnevninger i råd og utvalg:

Samarbeidsorgan for leger i spesialisthelsetjenesten og primærtjenesten (SLIPS)
ønsker å få oppnevnt brukerrepresentant.
Vedtak: Synnøve Kjølgård oppnevnes som brukerrepresentant.
Dialogkonferansen 9. mai om framtidig sykehusstruktur:

Det oppnevnes en arbeidsgruppe bestående av Gunn Rauken, Aage Willy
Jonassen og Synnøve Kjølgård. Det er ønskelig å få med en person fra
prosjektdirektørens stab og en person fra OU-programmet til å være med å
utarbeide programmet.

Spesialrådgiver Geir Silseth bistår med det praktiske. Det er ønskelig at det
sendes ut varsel til brukerorganisasjonene om dato for dialogkonferansen i god
tid, slik at datoen kan settes av.

26-2022

Saker til framtidige møter:
April
• Årsrapport 2021 fra Pasient- og brukerombudet i innlandet.
• Arbeidet med Konseptfasen
• Status OU-programmet
• Tarmscreeing i Sykehuset Innlandet

Eventuelt
Bjug Ringstad tok opp at han mener at det bør være to brukerrepresentanter
med i Strategisk medvirkningsgruppe. Han foreslo at Ida Skrindsrud også får
mulighet til å delta. Saken tas opp med prosjektdirektør Roger Jenssen.
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