Møtereferat (godkjent) fra møte i Brukerutvalget 21.09.2022
Referat:

Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF

Dato
Tid
Sted

Deltakere:

Fra Brukerutvalget: Gunn Rauken, Aage Willy
Jonassen, Ida Skrindsrud, Nils Oluf Bradal, Finn-Andre
Nilsson, Synnøve Kjølgård og Bjug Ringstad

21.09. 2022

Kl. 09.30-15.30
Buttekvern 2

Fra Sykehuset Innlandet:
Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard,
avd. sjef samhandling og brukermedvirkning Marthe
Flugstad og spesialrådgiver Geir Silseth
Fra Pasient- og brukerombudet:
Marit Alver-Jacobsen

Forfall:
Ingvill Fjellstad Bø og Jøran Halvorsen
Følgende saker ble drøftet/orientert om:
Saksnr.
60-2022

61-2022

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

Orienteringer ved administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard
 Aktuelle styresaker

Andre tertialrapport 2022:
Andel fristbrudd for avviklede kontakter er i andre tertial 2022 6,5 prosent, og
dette er en negativ utvikling sammenlignet med samme periode i 2021 da
resultatet var 3,8 prosent.
Andelen pasienter passert planlagt tid for oppmøte har vært økende gjennom de
første månedene i 2022, men har etter juni vist en liten nedgang. Det er
fagområdene øyesykdommer, hjertesykdommer, øre-, nese- og halssykdommer,
fordøyelsessykdommer og endokrinologi som har flest kontakter med passert
tidspunkt for planlagt oppmøte
Innenfor psykisk helsevern barn og unge (BUP) har andel fristbrudd økt fra 26,5
prosent til 29,2 prosent i andre tertial 2022. Det er store utfordringer med
kapasitet for å håndtere den økte henvisningsmengden og økte ventelister.

Som et tiltak har BUP etablert en avklaringsenhet som er lokalisert på SI
Sanderud. Det settes da av en halv dag til utredning, der det avklares om en
behøver oppfølging i spesialisthelsetjenesten eller om det kan skje i
kommunehelsetjenesten. For pasienter med behov for tilbud i
spesialisthelsetjenesten vurderes alvorlighetsgraden, slik at det blir gitt riktig
tilbud på bakgrunn av en triagering.

Lungekreft:
Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv i Norge, og utgjør rundt et av ti
nye krefttilfeller. Den er en av de vanligste kreftformene, og utgjør en tredel av
alle krefttilfellene hos menn, og en fjerdedel av alle krefttilfeller hos kvinner.
Sykehuset Innlandet har hatt moderat måloppnåelse på den nasjonale
kvalitetsindikatoren fem års relativ overlevelse. Det arbeides med et
forbedringsarbeid på dette området.
 Annen aktuell informasjon

62-2022

Administrerende direktør gjennomgikk forslaget til vedtak i styresak 102-222
Sykehuset Innlandet HF – hovedprogram og valg av hovedalternativ og tomt for
Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF som behandles av Styret i Helse SørØst RHF 20. september.
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:
•
•
•
•
•
•

17. august og 25. august Styremøte i Sykehuset Innlandet
26. august og 30 august ledersamling i Sykehuset Innlandet
2. september politisk referansegruppe
7. september Kvalitet og pasientsikkerhetsutvalget i divisjon Prehospitale
tjenester.
13. september Sentralt kvalitet og pasientsikkerhetsutvalg (SIKPU)
15.- 16. september regionalt fagråd for kardiologi.

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

17. august og 25. august styremøte i Sykehuset Innlandet
19. august, 25 august og 30. august ledersamling i Sykehuset Innlandet.
31. august deltakelse på møte i det regionale brukerutvalget.
14. september møte i Ungdomsrådet
14. september formøte med administrerende direktør i anledning av
neste møte i Brukerutvalget.
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Bjug Ringstad orienterte om deltakelse på følgende møter:
•

•
•
•
•
•

18.august, 5. september og 19.september møter om utredning av
desentraliserte spesialisthelsetjenester som skal sendes til Helse Sør-Øst
RHF.
17. august, 25 august og 30 august ledersamling i Sykehuset Innlandet
29.august Klinisk etikkomite Lillehammer.
1. september møte i Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalget i divisjon
Elverum-Hamar.
6. september møte i arbeidsgruppe som arbeider med regional fagplan
for fysikalsk medisin og rehabilitering.
19. september møte i Rehabiliteringsforum som forbereder
rehabiliteringskonferansen 2024.

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

•

7.september Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalget i divisjon GjøvikLillehammer.
9.-10. september samhandlingskonferanse med fokus på rehabilitering i
regi av FFO Innlandet.

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

13. september Kvalitet- og pasientsikkerhetsrådet på DPS ElverumHamar.

Ida Skrindsrud orienterte om deltakelse på følgende møter:
•
•
•

23.august møte «Pakkeforløp hjem for kreftpasienter».
30.august ledersamling.
8.september møte «Hjemmebasert Infusjonsbehandling».

Synnøve Kjølgård
•
•
•

63-2022

28. juni deltok møte i Klinisk etikk komite i divisjon Psykisk helsevern.
30. august ledermøte i Sykehuset Innlandet
19.-20 september opplæring i regi av Senter for medisinsk etikk for nye
medlemmer i kliniske etikk-komiteer.

Pakkeforløp «Hjem» for kreftpasienter v/ rådgiver Grethe Hvithammer.

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft skal bidra til å sikre god struktur og
logistikk i helsetjenesten, samt sikre trygghet og forutsigbarhet for personer
som lever med kreft eller etter endt kreftbehandling.
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Alle pasienter som får en kreftdiagnose omfattes av pakkeforløp hjem for
pasienter med kreft, uavhengig av om de allerede er i et diagnosespesifikt
pakkeforløp for kreft eller ikke, og uavhengig av om behandlingsforløpet har
kurativ eller palliativ intensjon. Pasienter som får tilbakefall eller spredning
inkluderes også i pakkeforløpet.
64-2022

Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

Status OU-programmet og Konseptfasen v/programdirektør Jens Schancke
Dølør og prosjektdirektør Roger Jenssen.
OU-programmet:
Sverre Sætre orienterte om at det skal igangsettes et arbeid med å lede arbeidet
med å utrede forslag til organisering av foretakets ansvar og oppgaver innenfor
samhandling, desentraliserte spesialisthelsetjenester herunder foretakets
lokalmedisinske sentrene og spesialistsenteret som sikrer en mer helhetlig
oppfølging og bedre samordning av disse områdene. I dette arbeidet ligger det å
beskrive hva helseforetaket har av desentraliserte spesialisthelsetjenester i egen
regi og de desentraliserte spesialisthelsetjenestene som utføres i samarbeid med
kommunene. Det er ønskelig å ha med brukerrepresentant i dette arbeidet.
Konseptfasen:
Roger Jenssen orienterte om at styremøtet 22. september strømmes direkte på
Helse Sør-Øst RHF sine nettsider. Endelig beslutning om sykehusstruktur vedtas
i foretaksmøte senere i høst. Deretter blir det oppstart av konseptfase steg 2. Det
blir da en videreføring av medvirkningsprosessen og etablering av
funksjonsgrupper.
Presentasjon følger som vedlegg til referatet.

65-2022

Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

Lukket legemiddelsløyfe v/direktør Medisin og helsefag Ellen H. Pettersen
og rådgiver Tone Haugom.

Legemiddelrelaterte skader er blant de hyppigste pasientskadene.
En lukket legemiddelsløyfe er en metode for sikring av legemiddelsløyfen slik at
riktig pasient får riktig legemiddel, til riktig tid, i riktig dose, med riktig
administrasjonsmåte, og med riktig evaluering av effekt og sikkerhet. Lukket
legemiddelsløyfe kan bidra til å ta tiden tilbake til pasientbehandling for
klinkerne.

Innføringen av elektronisk kurve med elektronisk støtte for forordning,
klargjøring og administrasjon av legemidler, er en forutsetning for å kunne lukke
legemiddelsløyfen.
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Det skal brukes elektronisk verifiserbare endoser mens det samtidig pågår
piloter for å teste ut og evaluere metoder for pasientmerket og pasientbundne
legemidler. Hensikten med endoser er å øke pasientsikkerheten mens metodene
som piloteres vil bidra til å effektivisere prosessen.
Presentasjonen følger som vedlegg til referatet.

66-2022

Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering og ønsker mer
informasjon på et senere tidspunkt.
Brukerutvalgets time
Informasjon fra leder:
•

•
•

Gerd E. Nonstad har deltatt på møte i regionalt fagråd for
laboratoriemedisin, og referatet videresendes til Brukerutvalgets
medlemmer.
14.-15. oktober arrangerer FFO Innlandet seminar om mestring.
26. oktober er det møte for ledere, nestledere og koordinatorer for
brukerutvalg i Helse Sør-Øst. Aage Willy og Geir deltar.

Oppnevninger i råd og utvalg:

Arbeidsgruppe som skal utrede de desentraliserte spesialisthelsetjenestene
Vedtak: Synnøve Kjølberg oppnevnes.
Saker til framtidige møter:
•
•
•
•
•

Status konseptfasen
Status OU-programmet
Arbeidet med å kartlegge intensivkapasiteten
Samvalg
Sykehusapotekene (arbeidsoppgaver, samarbeid m.m)

Evaluering av dagens møte
67-2022

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