
 
 
Møtereferat (godkjent) fra møte i Brukerutvalget 10.08.2022 

Referat: Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF Dato 10.08. 2022 

  Tid Kl. 09.30-15.30 

  Sted Buttekvern 2 

Deltakere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra Brukerutvalget: Gunn Rauken, Jøran Halvorsen, 
Aage Willy Jonassen, Ida Skrindsrud, Nils Oluf Bradal, 
Finn-Andre Nilsson og Bjug Ringstad  
 
Fra Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF: 
Kjartan Stensvold Thøring 
 
Fra Sykehuset Innlandet:    
Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard 
og spesialrådgiver Geir Silseth  
 
Forfall:  
Ingvill Fjellstad Bø, Synnøve Kjølgård, avd. sjef 
Samhandling og brukermedvirkning Marthe Flugstad  
og Pasient- og brukerombud Astrid Gran Nordheim. 
 

  

 
Følgende saker ble drøftet/orientert om: 

Saksnr. Sakstittel/-innhold 

52-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Innkallingen og sakslista ble godkjent. 

 53-2022 Orienteringer ved administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard og 
prosjektdirektør Roger Jenssen 
  Konseptfaserapporten – styringsgruppas innstilling m.m. 

 
Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard og prosjektdirektør Roger 
Jenssen orienterte.  
Konseptfaserapporten har vurdert alternativet med Mjøssykehuset og null 
pluss-alternativet ut i fra de ni vurderingskriteriene: 
1.Trygge og gode tilbud 
2. Gode fagmiljø. 
3. God tilgjengelighet 
4. Organisering som underbygger gode pasientforløp. 
5. God ressursutnyttelse 
6. Kvalitet, generalitet, fleksibilitet og elastisitet ved bygningsmassen i de to 
retningsvalgene 
7. Bærekraft i form av ytre miljø, energibehov og C2O utslipp. 
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8. Regional utvikling 
9. Investeringer, driftseffekter og bæreevne.  
 
Vurderingskriteriene ble gjennomgått.  
 
Styringsgruppas anbefaling ble gjennomgått.  
Styringsgruppen har gjort en samlet vurdering av alternativene ut fra hva som 
gir best pasientbehandling, fagutvikling, rekruttering og kompetanse innenfor 
tilgjengelige ressurser og med akseptabel risiko. Et flertall av styringsgruppen 
mener, etter en helhetlig vurdering av konseptrapporten og den klare støtten fra 
Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet, at forventede positive effekter overstiger 
risikoen ved Mjøssykehusalternativet. Det samme flertallet i styringsgruppen 
anbefaler derfor at dette alternativet legges til grunn for det videre arbeidet i 
steg 2 av konseptfasen. 
 
Styringsgruppa kommer med sin anbefaling, som så skal behandles av 
administrasjon og styrene i Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst RHF, før den 
blir oversendt til politisk behandling. De tre konserntillitsvalgte i styringsgruppa 
støtter ikke forslaget til anbefaling. De ønsker foreløpig ikke å anbefale det ene 
eller det andre alternativet. 
 
Saken skal legges fram for styrebehandling i Sykehuset Innlandet 25. august og i 
Helse Sør-Øst RHF 22. september. Det gjennomføres et forberedende styremøte i 
Sykehuset Innlandet 17. august før administrerende direktør legger fram sin 
innstilling 19. august. 
 
Presentasjon følger som vedlegg til referatet.  
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
 

54-2022 Utredning av hjemmebasert infusjonsbehandling v/rådgiver samhandling 
Sverre Sætre.  
 
Rådgiver Sverre Sætre orienterte om at det skal opprettes en arbeidsgruppe for 
å utrede muligheten for å utvide omfanget av hjemmebasert 
infusjonsbehandling i Sykehuset Innlandet. 
 
Ved å tilby langvarig infusjonsbehandling i hjemmet vil pasientene kunne leve et 
tilnærmet normalt liv under behandlingen. Ved kardiologisk avdeling på 
Sørlandet Sykehus ble det i 2019 spart 1200 liggedøgn (som tilsvarer 3 senger) 
ved overgang til langvarig infusjonsbehandling i hjemmet. Pasienter som er blitt 
tilbudt hjemmebehandling har vært svært positive i sine tilbakemeldinger til 
sykehuset og trekker frem tryggheten av å være hjemme og muligheten for å stå 
i arbeid eller studier som den største fordelen. Pasientene trekker også frem 
positive psykiske og ernæringsmessige konsekvenser. 
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Pasienter som får hjemmebehandling vil også bli skånet for risiko for 
sykehusinfeksjoner, belastning knyttet til transport og andre risikofaktorer 
forbundet med behandling på sykehus. 
 
Det er ønskelig at Brukerutvalget deltar med brukerrepresentant i 
arbeidsgruppa.  
 
Presentasjonen følger som vedlegg til referatet. 
 
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. Ida Skrindsrud 
oppnevnes som brukerrepresentant.     
 

55-2022 Orientering fra medlemmene i Brukerutvalget  
(Hver enkelt av medlemmene i utvalget orienterer om eventuell brukermedvirkning siden sist og 
eventuelle innspill til ledelsen.)   

 
Aage Willy Jonassen orienterte om deltakelse på følgende møter: 

• 2. juni møte i det regionale fagrådet for kardiologi.  
• 10. juni ledersamling i Sykehuset Innlandet. 
• 15. juni møte i Forskningsutvalget. 
• 17. juni møte i Politisk referansegruppe. 
• 19.-22. juni studietur til Gøteborg i regi av OU-programmet. 
• 23. juni styremøte i Sykehuset Innlandet. 
• 27. juni ledersamling i forbindelse med konseptfasen. 
• 28. juni risikovurdering i forbindelse med konseptfasen. 
• 2. august arbeidsmøte med administrerende direktør.  

 
 Gunn Rauken orienterte om deltakelse på følgende møter: 

• 16. juni møte i Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalget ved divisjon 
Tynset.  

• 17. juni evalueringsmøte om «Hva er viktig for deg dagen».  
• 23. juni styremøte og styreseminar.  
• 24. juni styringsgruppemøte konseptfasen.   
• 27. juni ledermøte SI om konseptfasen  
• 28. juni risikovurdering konseptfasen  
• 4.  juli arbeidsmøte ROS analyse konseptfasen  
• 2. august arbeidsmøte med administrerende direktør  
• 3. august formøte med administrerende direktør.   
• 5. august formøte til BU  
• 5. august møte for å forberede møtet i styregruppa  
• 8. august styregruppemøte konseptfasen  

 
Bjug Ringstad orienterte om deltakelse på følgende møter:  

• Har ikke deltatt på noe siden sist.  

Nils-Oluf Bradal orienterte om deltakelse på følgende møter:  
• Har ikke deltatt på noe siden sist.  
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Finn-Andre Nilsson orienterte om deltakelse på følgende møter:  
• Har ikke deltatt på noe siden sist.  

Jøran Halvorsen orienterte om deltakelse på følgende møter:  
• 17. juni møte i Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalget i divisjon 

Psykisk helsevern.  

Ida Skrindsrud orienterte om deltakelse på følgende møter:  
• Har ikke deltatt på noe siden sist.  

56-2022 Status OU-programmet ved programdirektør Jens Schanche Dølør. 
Prosjektdirektør Jens Schanche Dølør og prosjektleder Randi Beitdokken 
orienterte om status i prosjektene oppgavedeling på sengepost og felles 
ventelister. Videre ble det orientert om organisasjonsstruktur som legges til 
grunn for videre arbeid, organisasjonsmodellen (som består av tjeneste og 
driftsmodellen) og modell for pasient- og arbeidsflyt.   
 
Presentasjon følger som vedlegg til referatet.  
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 

57-2022 Brukerutvalgets time   
 
Informasjon fra leder: 
 

• Det ble orientert om medieoppslag i sommer i forbindelse med 
arbeidet med konseptfasen.  

• Gunn Rauken oppfordret medlemmene til å komme med innspill om 
konseptfaserapporten og styringsgruppas innstilling som eventuelt 
kan formidles på styremøte.  

• Gunn Rauken er invitert til å delta på møte i det regionale 
brukerutvalget 31. august når saken om konseptfaserapporten skal 
behandles.  

Oppnevninger i råd og utvalg:  
 

• Oppnevning av to brukerrepresentanter til arbeidsgruppe som skal 
beskrive pågående og planlagte prosesser for å desentralisere 
spesialisthelsetjenesten og bedre bruk av avtalespesialistene.   

 
Vedtak: Bjug Ringstad og Jøran Halvorsen oppnevnes som 
brukerrepresentanter. 
 

• Oppnevning av brukerrepresentant til arbeidsgruppe hjemmebasert 
infusjonsbehandling. 

 
Vedtak: Ida Skrindsrud oppnevnes som brukerrepresentant.  
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Saker til framtidige møter:  
 

• Status konseptfasen 
• Status OU-programmet 
• Lukket legemiddelsløyfe 
• Samvalg 

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

58-2022 Eventuelt 
Ingen saker.  
 

 


	Følgende saker ble drøftet/orientert om:

