
 
 
Møtereferat (godkjent) fra møte i Brukerutvalget 19.10.2022 

Referat: Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF Dato 19.10. 2022 

  Tid Kl. 09.30-15.30 

  Sted Buttekvern 2 

Deltakere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra Brukerutvalget: Gunn Rauken, Ida Skrindsrud, 
Nils Oluf Bradal, Finn-Andre Nilsson, Synnøve  
Kjølgård, Ingvill Fjellstad Bø, Jøran Halvorsen og 
Bjug Ringstad  
 
Fra Sykehuset Innlandet:    
Økonomidirektør Nina Strøm Swensson, avd. sjef 
samhandling og brukermedvirkning Marthe Flugstad 
og spesialrådgiver Geir Silseth  
 
Fra Pasient- og brukerombudet:  
Sandra Fahre 
 
Forfall:  
Aage Willy Jonassen 
Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard 

  

 
Følgende saker ble drøftet/orientert om: 

Saksnr. Sakstittel/-innhold 

68-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Innkallingen og sakslista ble godkjent.  
 

 69-2022 Orienteringer fra Sykehuset Innlandet  
 
 Statsbudsjettet 2023 v/økonomidirektør Nina Strøm Swensson  

 
Det ble orientert om særskilte satsingsområder og overordnede føringer. De 
viktigste føringene i Statsbudsjettet er:   
 

• Pandemimidler videreføres ikke 
• Økt pris- og lønnsvekst i 2022 kompenseres ikke inn i 2023 
• Andelen innsatsstyrt finansiering ISF innenfor somatikken foreslås 

redusert fra 50 prosent til 40 prosent fra 2023.  
– Omlegging fra 50-50 til 40 % ISF og 60 % basisramme somatikk 

• Økt grunnfinansiering og midler til BUP og voksne døgn 
• Avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg 
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 Månedsrapporten for september v/økonomidirektør Nina Strøm 

Swensson 
 
Resultatet isolert i september er på minus 18,5 millioner kroner. Akkumulert 
viser regnskapet et negativt resultat på 68 millioner kroner hittil i år og det er 
98 millioner kroner etter budsjett per september. Den positive utviklingen i 
aktiviteten fra august videreføres i september. Aktiviteten innenfor somatiske 
tjenester målt i DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) er i september 2,3 % 
høyere enn budsjettert.  Hovedårsaken til det negative resultatet i september 
skyldes et stort merforbruk på lønn inklusiv innleie i forhold til budsjett. 
 

70-2022 Orientering fra medlemmene i Brukerutvalget  
(Hver enkelt av medlemmene i utvalget orienterer om eventuell brukermedvirkning siden sist og 
eventuelle innspill til ledelsen.)   

 
Gunn Rauken orienterte om deltakelse på følgende møter: 
 

• 29. september styremøte i Sykehuset Innlandet 
• 17. oktober strategisk samarbeidsutvalg 

 
Jøran Halvorsen orienterte om deltakelse på følgende møter: 
 

• 21.september rådslag psykisk helsevern i Helse Sør-Øst.   
• 23.september møte i Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalget i divisjon 

Psykisk helsevern.   
• 11. oktober møte i Sentralt kvalitet og pasientsikkerhetsutvalg (SIKPU).  

  
Bjug Ringstad orienterte om deltakelse på følgende møter:  
 

• 26. september og 17. oktober møter i forbindelse med utarbeidelse av 
regional fagplan for Habilitering og rehabilitering, innspillsgruppe             
«Arbeid og utdanning».  

Nils-Oluf Bradal orienterte om deltakelse på følgende møter:  
 

• Har ikke deltatt på noe siden sist. 

Finn-Andre Nilsson orienterte om deltakelse på følgende møter:  
 

• Har ikke deltatt på noe siden sist. 

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

• 3.oktober arbeidsgruppemøte hjemmebasert infusjonsbehandling. 
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• 5. oktober ressurssykepleiernettverket i palliasjon og kreftomsorg, 
klinisk utvalg. 

Synnøve Kjølgård orienterte om deltakelse på følgende møter: 
 

• 5.oktober møte i samarbeidsorganet for leger i primærhelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten (SLIPS).  

• 11.oktober arbeidsgruppemøte for felles inntak av avtalespesialister og 
distriktspsykiatriske senter.  

• 14. oktober Klinisk etikk-komite divisjon Psykisk helsevern  
• 17.oktober arbeidsgruppemøte i forbindelse med utredning om 

organisering av foretakets ansvar innenfor samhandling og 
desentraliserte spesialisthelsetjenester.  

 
71-2022 Delprosjekt om intensivkapasitet v/ avdelingssjef akuttmedisinsk 

avdeling SI Lillehammer Are Bergsvein Tvinnereim.  
 
Det ble orientert om oppdraget fra Helse Sør-Øst RHF om utredning av 
intensivkapasiteten.  Utredningen skal inneholde en beskrivelse av areal og 
tilgjengelighet av utstyr, organisering, kompetanse, utdanning og rekruttering 
og ledelse.  
 
Presentasjonen følger med som vedlegg til referatet.  
 
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.      
 

72-2022 Orientering om Sykehusapotekene HF v/ områdedirektør Marianne 
Duelien Myrvoll og avdelingssjef farmasøytiske tjenester Hilde Holm.  
Det ble orientert om Sykehusapotekenes fire virksomhetsområder; 
farmasøytiske tjenester, publikum, sykehusleveranser og produksjon.  
 
Presentasjonen følger som vedlegg. 
 
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.      
 

73-2022 Status OU-programmet v/ programdirektør Jens Schanche Dølør.  
 
Avd.sjef Kvalitet og pasientsikkerhet Embjørg Lie orienterte om erfaringer fra 
Stavanger Universitetssykehus med å få fram brukerstemmen i prosjekter.  OU-
programmet har begynt å arbeide med pasient- og arbeidsflyt, og ser i denne 
forbindelse på arbeidet som er igangsatt ved Stavanger universitetssykehus der 
det gjennomføres dybdeintervju med seks brukere på hvert av områdene 
mottak, sengepost, operasjon og poliklinikk.       
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Arbeidet organiseres med overordnet prosjektgruppe og med arbeidsgrupper 
inn i delprosjektene.  
 
Brukerutvalget kom med innspill.  
 
Presentasjon følger som vedlegg til referatet.  
 
Vedtak: Brukerutvalget mener at det er viktig at det hentes ut erfaring fra 
pasienter som har vært i en behandlingssituasjon på sykehuset. En representant 
fra Brukerutvalget bør sitte i styringsgruppa. Spørsmålene til dybdeintervju og 
svarene bør gjennomgås i Brukerutvalget.    
 

74-2022 Brukerutvalgets time   
 
Informasjon fra leder: 
 
Direktoratet for e-helse har sendt ut plan for digitalisering på 
legemiddelområdet 2023-2026. Avd.sjef Kvalitet og pasientsikkerhet Embjørg 
Lie har ansvaret for å koordinere høringen. Hun foreslår at Brukerutvalget gir 
innspill på temaet «pasientens legemiddelliste».  Geir sender ut høringen, så 
leser alle igjennom dette. Saken tas opp igjen på neste møte.  
 
Herman Stadshaug har tatt kontakt i forbindelse med at helseforetaket vurderer 
å lage en kronikk om viktigheten at pasienter møter opp på oppsatt time.  
 
Brukerutvalget er positiv til at det fokuseres på dette.  Utvalget ønsker å få mer 
informasjon på et senere møte, om problemstillingen og hvilke pasientgrupper 
det spesielt er utfordringer innenfor.  
 
Oppnevninger i råd og utvalg:  
 
Ida Skrindsrud oppnevnes som brukerrepresentant til dagsseminar om 
pakkeforløp for kreftpasienter 1. desember.   
 
Vedtak: Ida Skrindsrud deltar.   
 
Saker til framtidige møter:  
 

• Status OU-programmet 
• Samvalg 
• Læringsnettverket gode pasientforløp 
• IKT og pasientsikkerhet  
• «Ikke møtt/Alle møter» 

 
 
 
 



 

Side 5 av 6 

 

Evaluering av dagens møte:  
 
Bjug Ringstad kommenterte at oppkoblingen til TEAM bør sjekkes før møtestart 
og stilte spørsmål om det er noen av de kommende styresakene som leder og 
nestleder ønsker innspill på.  
 

75-2022 Ansvar og roller i den akuttmedisinske kjede 
• Samhandling med kommunene 
• Bruk av ambulanseressurser  

v/divisjonsdirektør Geir Kristoffersen, avd. sjef Thor Kristian Halseth og 
rådgiver Siw-Hilde Holmen.  
 
Divisjon Prehospitale tjenester har merket en aktivitetsøkning i tjenesten med 
mer vurderingsoppdrag for legevakt og bistand til pleie-omsorg. Det er en 
utfordring å klare å opprettholde tilgjengelig beredskap og planlagt 
båretransport. Ambulansen er en begrenset ressurs og ambulansen må hele 
tiden ha en rest-beredskap. Aktivitetsøkning med bistand til legevakt, samt pleie 
og omsorg er en belastning for AMK og ambulansen.  
 
Høy aktivitet med påfølgende press på tjenesten har medført et behov i divisjon 
Prehospitale tjenester for å se hvordan ressursene i akuttberedskapen blir 
disponert.  Det oppleves i dag at det brukes akuttressurser utover det som er 
Sykehuset Innlandets sine primæroppgaver, samtidig som det oppleves at det 
ikke er tilgjengelig kompetanse i kommunehelsetjenesten. Eksempler på dette er 
bistand til innsetting av kateter på sykehjem, ikke forberedt for ø-hjelp på 
legekontor med akuttfunksjon, transportoppdrag i kommunal regi og samme 
omsorgsnivå, ambulanser blir sendt på vurderingsoppdrag 
 
Prehospitale tjenester har kartlagt omfang på bruk av ambulanseressurser 
utover definerte primæroppgaver hvor man ser at antall oppdrag øker 
betraktelig. Av 109 saker er 45 oppdrag som burde vært håndtert av den 
kommunale legevakten. Grensegangen mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten er utfordrende. Det foreslås derfor at det etableres et 
fagutvalg innenfor den akuttmedisinske kjede under Helsefellesskapet.  
 
Presentasjonen følger som vedlegg. 
 
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.   

76-2022 Eventuelt 
 
Synnøve Kjølgård hadde et spørsmål om hvordan samarbeidet mellom 
Brukerutvalget og brukerorganisasjonene kan styrkes. Det ble svart at dette kan 
skje ved dialogkonferanser mellom Brukerutvalget og brukerorganisasjonene.  
Enkelte brukerrepresentanter har også regelmessige møter med sin 
brukerorganisasjon.  
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Finn-Andre Nilsson orienterte om at han ikke har mulighet til å delta i 
Brukerutvalget neste periode, men at RIO har funnet en annen godt kvalifisert 
kandidat.  
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