Uttalelse fra Brukerutvalget om medvirkningsplanen i forbindelse med konseptfasen 20.1.2022.
Brukerutvalget vil innledningsvis nok en gang beklage at Brukerutvalgets leder ikke har fått fast plass
i styringsgruppa for konseptfasen. Det oppfattes som urimelig at ansatte er representert med fem
personer, mens pasientene kun er representert med en fast brukerrepresentant. Det oppfattes som
urimelig at Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet kun har fått observatørstatus i styringsgruppa.
Brukerutvalget har gjennom flere år fått jevnlig oppdatering i møtene om arbeidet med ny
sykehusstruktur, og er meget godt fornøyd med det. Brukermedvirkningen i tidligere faser i arbeidet
med sykehusstruktur har vært meget god og brukerne har vært representert i relevante fora.
Brukerutvalget har gjennomgått medvirkningsplanen for konsepfasen. Brukerutvalget er fornøyd
med at utvalget gis mulighet til å delta innen områdene «oppdatering av vurderingskriteriene»,
«faglig vurdering av alternativer og «utvikling av hovedprogram».
Brukerutvalget mener at medvirkningsplanen er god og dekkende for ivaretakelse av
brukerrepresentasjon i konseptfasen.
Brukerutvalget mener at også flere brukerorganisasjoner bør orienteres om arbeidet med
konseptfasen. Om ønskelig kan Brukerutvalget avholde en ny dialogkonferanse med
brukerorganisasjonene om sykehusstruktur i løpet av våren i samarbeid med prosjektdirektør
Framtidig sykehusstruktur og programdirektør OU-programmet.
Brukerutvalget vil delta aktivt i arbeidet med konseptfasen og deltar med brukerrepresentanter der
dette er aktuelt.
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Uttalelse fra Brukerutvalget om vurderingskriteriene i forbindelse med konseptfasen 20.1.2022.
Brukerutvalget har gjennomgått vurderingskriteriene for 2015. Utvalget har gått igjennom kriteriene
punkt for punkt. Teksten som er markert med gult, mener utvalget kan utgå. Forslag til ny tekst er
satt inn med rød tekst.
Imidlertid vil utvalget peke på at det er behov for å oppdatere kriteriene da det har kommet nye
helsepolitiske føringer siden 2015.
Brukerutvalget mener at pasientfokuset bør tydeliggjøres. Pasientens behov skal være førende for
utvikling av helse- og omsorgstjenesten. Dette betyr at pasienten skal være en aktiv deltaker i egen
behandling. Det er utviklet gode samvalgsverktøy for flere tilstander.
Det foreslås at det legges inn et punkt om at «Det skal legges til rette for at pasienten kan være en
aktiv deltaker i beslutninger om egen helse og i utviklingen av helsetjenestene».
Pasienter med langvarige helseutfordringer og behov for bistand fra spesialisthelsetjenesten, bør få
bedre og mer tilrettelagt opplæring til å mestre egen helse. Det må satses på videreutvikling av
pasient- og pårørendeopplæringen i Sykehuset Innlandet. «Pasient og pårørendeopplæringen
styrkes, og det gis tilbud om kurs for flere pasientgrupper.»
En likeperson er noen som selv har erfart hva det vil si å være syk, eller som pårørende til noen med
sykdom. Det er en person som har bearbeidet sine egne erfaringer med de gjeldende plagene, og
som derfor kan være til stede for andre i samme situasjon.
Det bør legges inn et punkt om at «Tilbudet om likepersonstjeneste i de somatiske sykehus og
ordningen med erfaringskonsulenter innen Psykisk helse for voksne og innen Tverrfaglig
spesialisert rusbehandling må styrkes.»
Covid-19 har ført til at 25 % flere henvisninger til Sykehuset Innlandet og økte ventetider for Psykisk
helsevern for barn og unge. Det bør være med et punkt om å «Styrke tilbudet til barn og unge»

Vedlegg: Forslag til oppdatering av vurderingskriteriene fra 2015.
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