Møtereferat (godkjent) fra møte i Brukerutvalget 15.06.2022
Referat:

Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF

Dato
Tid
Sted

Deltakere:

Fra Brukerutvalget: Gunn Rauken, Jøran Halvorsen,
Synnøve Kjølgård, Ida Skrindsrud, Nils Oluf Bradal,
Finn-Andre Nilsson, Bjug Ringstad, Ingvill Fjellstad Bø

15.06. 2022

Kl. 09.30-15.30
F1

Fra Sykehuset Innlandet:
Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard
Avd. sjef samhandling og brukermedvirkning Marthe
Flugstad og spesialrådgiver Geir Silseth
Fra Pasient- og brukerombudet:
Rådgiver Pasient og brukerombudet Maren Moss
Forfall:
Pasient- og brukerombud Astrid Gran Nordheim
og Aage Willy Jonassen
Følgende saker ble drøftet/orientert om:
Saksnr.
44-2022

45-2022

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

Orientering fra medlemmene i Brukerutvalget

(Hver enkelt av medlemmene i utvalget orienterer om eventuell brukermedvirkning siden sist og eventuelle innspill til
ledelsen.)

Bjug Ringstad
•
•
•

23.mai ledermøte i SI nivå 3 og 4
30. mai møte i klinisk etikk-komite SI-Lillehammer
1.juni samarbeidsmøte på Fagernes mellom Brukerutvalget og
brukerutvalgene ved de lokalmedisinske sentrene ved Valdres og NordGudbrandsdal LMS.

Nils Oluf Bradal orienterte om deltakelse på følgende møter:
•
•

10. juni deltok på avdelingssjefsamlingen i Sykehuset Innlandet.
1.juni møte i Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalget ved SI Gjøvik.

Ida Skrindsrud orienterte om deltakelse på følgende møter:
•

1. juni samarbeidsmøte mellom Brukerutvalget SI, og brukerutvalgene
ved de lokalmedisinske sentrene ved Valdres og Nord Gudbrandsdal.

Ingvill Fjellstad Bø orienterte om deltakelse på følgende møter:
•

1. juni samarbeidsmøte mellom Brukerutvalget SI, og brukerutvalgene
ved de lokalmedisinske sentrene ved Valdres og Nord Gudbrandsdal.

Finn-Andre Nilsson orienterte om deltakelse på følgende møter:
•

1. juni samarbeidsmøte på Fagernes mellom Brukerutvalget og
brukerutvalgene ved de lokalmedisinske sentrene ved Valdres og NordGudbrandsdal LMS.

Synnøve Kjølgård orienterte om deltakelse på følgende møter:
•

9. juni møte i delprosjekt for felles inntak DPS og avtalespesialister.

Gunn Rauken orienterte om deltakelse på følgende møter:
•
•
•
•
•
•
•
•

19. mai og 3.juni møter for å planlegge «Hva er viktig for deg» -dagen.
25. mai- Styremøte i Sykehuset Innlandet.
27. mai - Arbeidsmøte i forbindelse med innspill til høring om
sykehusstrukturen
1. juni samarbeidsmøte på Fagernes mellom Brukerutvalget og
brukerutvalgene ved de lokalmedisinske sentrene ved Valdres og NordGudbrandsdal LMS.
8. juni Helsefellesskap Innlandet
8. juni formøte med administrerende direktør
10. juni avdelingssjefsamling i Sykehuset innlandet
14. juni styringsgruppemøte konseptfasen.

Jøran Halvorsen orienterte om deltakelse på følgende møter:
•
•
•

•
•
•

23. mai ledermøte nivå 3 og 4
23. mai møte i Ungdomsrådet
27. mai arbeidsmøte i forbindelse med innspill til høring om
sykehusstrukturen
30. mai styringsgruppemøte «DelMedMeg».
31. mai møte i sentralt kvalitet og pasientsikkerhetsutvalg (SIKPU).
10. juni avdelingssjefmøte i Sykehuset Innlandet.
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46-2022

Orienteringer ved administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard
 Styresaker
Månedsrapporten:
Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har startet helsehjelp for SI samlet i
mai var 66 dager. Ventetiden for somatikk var 9 dager lengre sammenlignet med
mai i fjor og en dag lengre enn foregående måned. For psykisk helsevern voksne
var gjennomsnittlig ventetid 53 dager, for psykisk helsevern barn og unge 61
dager og for TSB var ventetiden på 30 dager i mai.
Andel fristbrudd for pasienter som har startet helsehjelp var i mai på 6,5 % for
SI samlet (365 pasienter). Fristbrudd for ventende var 5,1 % (747 pasienter)
Fristbrudd ventende øker.

Det er også i mai spesielt fagområdene fordøyelsessykdommer,
lungesykdommer, øyesykdommer, hudsykdommer, nyresykdommer,
hjertesykdommer, psykisk helsevern barn og unge og psykisk helsevern voksne
som har utfordringer med høy fristbruddandel, men med unntak av
hudsykdommer og nyresykdommer er det en forbedring sammenlignet med
foregående måned.
124 pasienter er meldt til HELFO i mai, 27 av disse er i behandling via HELFO.
Bemanningsforbruket for foretaket som helhet ligger 135 brutto månedsverk
høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden.

Resultatet i mai er på minus 14 millioner kroner. Akkumulert per mai er det et
negativt resultat på 122 millioner kroner korrigert for endrede
pensjonskostnader, noe som er 139 millioner kroner etter budsjett.

Sykehuset Innlandet har en gjenstående udekket økonomisk effekt av
pandemien på om lag 121 millioner kroner per mai. Styret i Helse Sør-Øst RHF
beslutter i styremøtet 22. juni fordeling av covid-19 støtte til foretakene.

Felles ventelister:
Like rutiner for mottak og vurdering av henvisninger, samt oppfølging av
ventelister i DIPS: Felles forståelse for prioriteringsveiledere og aktuelt lovverk
Endring i ledelsesstruktur. Endring i organisasjonssoppsettet i DIPS, slik at det
blir ett mottak av henvisninger til foretaket for aktuelt fagområde.

Gruppen som har sett på dette peker på fire forutsetningen for at dette kan
iverksettes:
• Like rutiner for mottak og vurdering av henvisninger samt oppfølging av
ventelister i DIPS
• Felles forståelse for prioriteringsveiledere og aktuelt lovverk
• Endring i ledelsesstruktur i foretaket
• Endringer i organisasjonsoppsettet i DIPS, slik at det blir ett mottak av
henvisninger til foretaket for aktuelt fagområde
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 Annen informasjon

Styringsgruppen for videreutvikling av Sykehuset Innlandet har pekt ut to
aktuelle tomter sykehus i en ny struktur:
• Moskogen i Moelv for et eventuelt Mjøssykehus
• Sanderud i Stange for et erstatningssykehus på Hamar.
47-2022

Prehospital beslutningsstøtte i Ambulansetjenesten v/ rådgiver Jan
Willassen.
Rådgiver Jan Willassen orienterte om prehospital beslutningsstøtte i
Ambulansetjenesten.

Presentasjonen følger som vedlegg til referatet. I tillegg anbefales
Brukerutvalget å se filmen som er laget. Den finner dere på denne lenken.

https://youtu.be/mupftjBXzt4

Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.
48-2022

Status konseptfasen ved prosjektdirektør Roger Jenssen.
Kommunikasjonsrådgiver Herman Stadshaug orienterte om oppdatert
milepælsplan for konseptfasen, faglige vurderinger av alternativer,
innspillsrunden, tomtevalg og supplement til samfunnsanalysen.
Presentasjon følger som vedlegg til referatet.

49-2022

Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

Status OU-programmet ved programdirektør Jens Schanche Dølør.

Avd.sjef Kvalitet og pasientsikkerhet Embjørg Lie orienterte om prosjektene
oppgavedeling på sengepost og felles venteliste.
Presentasjon følger som vedlegg til referatet.
50-2022

Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.
Brukerutvalgets time
Informasjon fra leder:

Lørdag 15. og søndag 16. oktober arrangeres en konferanse for alle oppnevnte
brukerrepresentanter i spesialisttjenesten og rehabiliteringssteder. Helse SørSide 4 av 5

Øst RHF har tildelt midler til arrangementet, slik at det ikke er annet enn
eventuelt reisekostnader som må dekkes ved deltagelse. Tove Malnes, FFO
etterspør også eventuelle temaer som kan tas opp å konferansen.
Møte med Styret:

Brukerutvalget melder inn sak om Brukerutvalgets erfaringer og synspunkter på
medvirkning i konseptfasen og utvalgets sitt synspunkt på framtidig
sykehusstruktur som sak til samarbeidsmøtet med Styret 23.juni. Det er
ønskelig at det åpnes for deltakelse på TEAMS, slik at flest mulig fra
Brukerutvalget får mulighet til å delta.
Oppnevninger i råd og utvalg:

Regionalt fagutvalg for å oppdatere planverk innen Habilitering og
rehabilitering.
Vedtak: Bjug Ringstad oppnevnes.
Saker til framtidige møter:
•
•
•
•
•

Status konseptfasen (24.august)
Status OU-programmet (24.august)
Utredning av desentralisert infusjonsbehandling i hjemmet v/ Morten
Lang Ree. (24. august)
Samvalg
Lukket legemiddelsløyfe

Evaluering av dagens møte
51-2022

Det ble gjennomført en evaluering av dagens møte.
Eventuelt
Ingen saker.
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