
 
 
Møtereferat (godkjent) fra møte i Brukerutvalget 16.11.2022 

Referat: Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF Dato 16.11. 2022 

  Tid Kl. 09.30-15.30 

  Sted Buttekvern 2 

Deltakere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  

 
Følgende saker ble drøftet/orientert om: 

Saksnr. Sakstittel/-innhold 

77-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Innkallingen og sakslista ble godkjent.  
 

 78-2022 Orienteringer ved administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard 
 Virksomhetsplan 2023 v/avd.sjef virksomhetsstyring Borghild Hammer 

 
Avd. sjef virksomhetsstyring Borghild Hammer gjennomgikk forslag til 
prioriterte mål 2023 i virksomhetsplanen for Sykehuset Innlandet.  
Brukerutvalget inviteres til å komme med innspill til prioriterte mål.  
 
Presentasjon følger som vedlegg til referatet.  
 
 Aktuelle styresaker  

 
Administrerende direktør gjennomgikk sakslista til styremøtet 24, november og 
kommenterte i tillegg kort fra månedsrapporten.   



 

Side 2 av 7 

 

 
Månedsrapporten: 
Gjennomsnittlig ventetid samlet for foretaket går litt ned i oktober 
sammenlignet med foregående måned, men er tolv dager høyere sammenlignet 
med samme måned i fjor.  Andelen fristbrudd synker og fristbrudd for ventende 
og ventetid for ventende går også ytterligere ned i oktober.   
 
Innenfor fagområdet psykisk helsevern barn og unge er det positiv utvikling i 
oktober. Det er fortsatt høy andel fristbrudd og lang ventetid, men antall 
fristbrudd er nesten halvert sammenlignet med foregående måned. 
Gjennomsnittlig ventetid er 30 dager lavere enn i september og ventetid for 
ventende er under 50 dager. 
 
 Annen aktuell informasjon  

 
Helse- og omsorgsminister Ingrid Kjerkhol har besluttet at det skal være 
foretaksmøte 21. november om videreutvikling av Sykehuset Innlandet. Det er 
varslet om at Sykehuset Innlandet kommer til å få et tilleggsoppdrag som skal 
utredes. 
 

79-2022 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: 
 

- 20. oktober kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalget i divisjon Tynset. 
- 21. møte i Brukerrådet ved Granheim. 
- 26.oktober styreseminar 
- 27. oktober styremøte 
- 9. november formøte med administrerende direktør i forbindelse med 

neste møte i Brukerutvalget.  
 
Aage Willy Jonassen orienterte om deltakelse på følgende møter: 
 

- 26.oktober møte med lederne, nestlederne og koordinatorer for 
Brukerutvalgene i Helse Sør-Øst RHF.   

- 27 oktober styremøte i Sykehuset Innlandet. 
- 1.november Sentralt kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg. (SIKPU) 
- 15.november ledersamling i Sykehuset Innlandet.  

 
Bjug Ringstad orienterte om deltakelse på følgende møter:  
 

- 24. oktober rehabiliteringsforum.  
- 25.oktober digital deltakelse på ledersamling i Sykehuset Innlandet 
- 10. november møte i Kvalitet og pasientsikkerhetsutvalget i divisjon 

Habilitering og rehabilitering. 
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Nils-Oluf Bradal orienterte om deltakelse på følgende møter:  
 

• Har ikke deltatt på noe siden sist.  

Ingvill Fjellstad Bø orienterte om deltakelse på følgende møter: 
 

• Har ikke deltatt på noe siden sist. 

Synnøve Kjølgård orienterte om deltakelse på følgende møter: 
 

• 7.november arbeidsgruppemøte utredning - organisering av foretakets 
ansvar innenfor samhandling og desentraliserte spesialisthelsetjenester 

• 10.november møte i arbeidsgruppe felles inntak avtalespesialister og 
distriktspsykiatriske sentra.   

Astrid Gran Nordheim, fungerende pasient- og brukerombud orienterte om 
at Marit Alver Jakobsen ble tilsatt 16. november som nytt Pasient- og 
brukerombud. Hun tiltrer i stillingen 1. desember.     
  

80-2022 Læringsnettverket gode pasientforløp  
v/Prosjektkoordinator/stipendiat/lege SI og NTNU / Bjørn Steinar Storvik 
og Hanne Lundby og Wenche Rinde, rådgivere i avdeling Kvalitet og 
pasientsikkerhet.   
 
Læringsnettverket for gode pasientforløp er et prosjekt ut fra en modell fra KS 
og Folkehelseinstituttet (FHI). Prosjektet er strategisk forankret i OU-
programmet, strategiplanen for SI og gjennom vedtak i samtlige sju 
helseregioner i Innlandet. Gode pasientforløp vil bygge på tiltak fra det tidligere 
gjennomførte prosjektet «Trygg utskriving», som er godt gjennomarbeidet og 
anbefalt av tverrfaglig sammensatt arbeidsgruppe på tvers av 
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.  
 
Gode pasientforløp er et prosjekt som vil utvikle gode samarbeidsmodeller både 
innad i Sykehuset Innlandet og innad i kommunene, slik at brukerne/pasientene 
opplever tjenestene som integrerte.  
 
Prosjektet ledes av prosjektkoordinator Bjørn Steinar Storvik med støtte av fire 
rådgivere i Sykehuset Innlandet.  
Prosjektet har tre prosjektgrupper i divisjonene Tynset, Gjøvik-Lillehammer og 
Elverum-Hamar. Prosjektet er stipulert å være fullført våren 2024. Det skal 
holdes fire formelle samlinger. Før første samling skal blant annet brukere 
intervjues. Data fra disse intervjuene danner en del av grunnlaget i videre 
forbedringsarbeid.  
Det er viktig å inkludere Brukerutvalget i dette arbeidet og utvalget ble invitert 
til å komme med innspill.  
 
Innspill fra Brukerutvalget: 
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• Implementer sjekklista og få den forankret. 
• Ønskelig med en helsetjeneste og ikke todelt helsetjeneste 
• Det er store individuelle forskjeller på hva som er viktig for den enkelte 
• Hvordan løse felles problem med budsjettnedskjæringer? 
• Viktig at behandler har lest journalen 
• Digital kommunikasjon bør prioriteres 
• «Hva er viktig for deg» – burde implementeres i journalen.  
• Tydeliggjøre sjekkliste litt mer – få tydeligere fram hva som skal gjøres. 

 

81-2022 Samvalg v/ spesialrådgiver i Helse Sør-Øst RHF Simone Kienlin.  
 
Samvalg er forankret i pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 3 og 
helsepersonellovens kapittel 2 § 10.  
 
Målet med samvalg er at pasient og helsepersonell kommer frem til en felles, 
informert og pasientsentrert beslutning. To nøkkelelementer er å innhente 
pasientens personlige prioriteringer – knyttet til fordeler og ulemper ved 
alternativene - og kunnskapsutveksling mellom pasient og behandler. De 
aller fleste pasienter ønsker at leger: 
• forklarer alle mulige alternativer 
• forklarer fordeler og ulemper ved de ulike alternativene 
• innhenter pasientens personlige prioriteringer 
Kvinner, yngre pasienter og personer med en alvorlig diagnose har det sterkeste 
ønsket om samvalg. Generelt opplever bare 39 prosent at det blir gjennomført et 
samvalg i løpet av konsultasjonen. 
 
Helse Sør-Øst RHF har utarbeidet en delstrategi for samvalg som er send ut på 
innspillsrunde.  
 
Presentasjon og delstrategi for samvalg følger med som vedlegg til referatet. 
 
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. Brukerutvalget avgir et 
kort høringssvar på delstrategien for samvalg. 
 

82-2022 Status OU-programmet v/programdirektør Jens Schancke Dølør 
 
Programdirektør Jens Schanche Dølør inviterte til en diskusjon om hvordan få 
en best mulig brukerinvolvering i OU-programmet og arbeidet med framtidig 
sykehusstruktur.  
 
Det er ønskelig at det fortsatt skal være to brukerrepresentanter i OU-
programmet sin styringsgruppe og Brukerutvalget skal fortsatt oppdateres 
regelmessig på arbeidet i OU-programmet.  
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På bakgrunn av erfaringer fra andre helseforetak ønskes det å utvide 
brukerinvolveringen.  Mulige måter for brukerinvolvering er:   
 

- Dybdeintervju av 5-15 pasienter 
- Interesseregister med frivillige ved behov 
- Faste deltagere som lønnes iht aktivitet 
- «Fagspesifikk» involvering 

 
Saken ble drøftet.  
 
Presentasjon følger som vedlegg til referatet.  
 
Vedtak: Brukerutvalget er enig i at det er nødvendig å styrke 
brukerinvolveringen. Det vil være viktig at utvalget informeres om det som skjer 
av brukerinvolvering i regi av OU-programmet. Informasjonen tas til 
orientering.  
 

83-2022 Forberede møte med Styret 14. desember 
 
Brukerutvalget diskuterte hvilke saker som en ønsker å ta opp i møtet med 
Styret. Ungdomsrådet har en sak.  
 
Sykehusstruktur (dialog om det videre arbeidet med framtidig 
sykehusstruktur sett i sammenheng med vedtak i foretaksmøte 21. november)   
Bjug Ringstad innleder.  
 
Selvmordsforebyggende arbeid. (hva gjør Sykehuset Innland for å forebygge 
selvmord?)   
Synnøve Kjølgård innleder.  
 

84-2022  Brukerutvalgets time   
 
Informasjon fra leder: 
 
Ekspertutvalg:  
Divisjonsdirektør Benedicte Thorsen-Dahl i Sykehuset Innlandet er utpekt til å 
lede et ekspertutvalg som skal vurdere hvordan pasienttilbud innenfor psykisk 
helsevern kan forbedres. Det nye ekspertutvalget skal utrede en sterkere 
tematisk organisering i psykisk helsevern. Blant spørsmålene utvalget skal 
vurdere er om det finnes pasientgrupper som kan nyte godt av mer spesialisert 
behandling eller ny organisering for å sikre et likeverdig og godt tilbud. Med seg 
i ekspertutvalget får hun ti representanter fra ulike deler av landet, som har 
bakgrunn fra helseledelse, forskning, faglige sammenslutninger, 
kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Fra Sykehuset Innlandet 
deltar også enhetsleder Ane Bekkestad Fjose ved BUP Gjøvik  
 
Avslutning for Brukerutvalget med julelemat:  
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Det blir avslutning for Brukerutvalget onsdag 7.desember i kantina fra 14.00-
15.00. Det serveres varm julemat og dessert.    
 
Høring – Plan for digitalisering på legemiddelområdet.  
 
Brukerutvalget er invitert til å gi innspill på det overordnede om pasientens 
legemiddelliste. Saken var tatt opp i forrige møte og alle var oppfordret til å 
komme med innspill. Siden Gunn Rauken ikke har mottatt noen innspill avgir 
ikke Brukerutvalget noen uttalelse.   
 
Oppnevninger i råd og utvalg:  
 

• Kontaktperson for Ungdomsrådet.  
 
Vedtak: Synnøve Kjølgård oppnevnes som ny kontaktperson.  
 

• Høringsmøte 25.november om plan for sikkerhetspsykiatri og øvrige 
tiltak for dømte til tvungen psykisk helsevern 

 
Vedtak: Jøran Halvorsen og Synnøve Kjølgård oppnevnes som Brukerutvalgets 
representanter til å delta på høringsmøtet 25. november.    
 

• Brukerrepresentant inn i arbeidsgruppa MetaVision – forvaltning og 
forbedring.  Denne arbeidsgruppa skal også jobbe med å forberede lukket 
legemiddelsløyfe og innføring av endoser. 
 

 Vedtak: Bjug Ringstad oppnevnes som kontaktperson.     
 
Høring delstrategi om samvalg:  
 
Vedtak: Gunn Rauken og Aage Willy Jonassen får i oppgave å utarbeide en kort 
høringsuttalelse.  
 
Virksomhetsplanen for 2023: 
 
Vedtak: Brukerutvalget mener at punkt 9 og 10 bør slås sammen.  Punkt ni kan 
for eksempel være: «Rekruttere, utvikle og beholde personell – med mål om 
attraktive arbeidsplasser med stolte medarbeidere».   
Videre mener Brukerutvalget at gode diagnostiske verktøy er avgjørende for god 
pasientbehandling. Det er en stor utfordring at manglende økonomisk bærekraft 
medfører redusert investeringsevne. Noe som medfører at en ikke får skiftet ut 
medisinskteknisk utstyr. Om mulig hadde det vært fint og fått med noe om det.    
 
Saker til framtidige møter:  
 

• Status OU-programmet 
• IKT og pasientsikkerhet  
• Orientering om Kontrollkommisjonen. 
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Evaluering av dagens møte  
 
Det ble gjennomført en evaluering av dagens møte.   
 

85-2022 Eventuelt 
Ingen saker.  

 


	Følgende saker ble drøftet/orientert om:

