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 Saksliste/innhold Ansvar 
55/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent Amund 
56/2021 Godkjenning av referat fra forrige møte. Godkjent Amund 
57/2021 Sverre Sætre informerer om Helsefelleskapet  

Samhandling mellom helseforetakene og kommunene. Ønsker å 
systematisere samarbeidet, samt det skal bli mer forpliktende. 
1.møte er 19.1.22, mål om å få på plass mandat og fagutvalg.  
Samt videreutvikle samarbeidet rundt barn og unges psykiske helse 
 
Dersom UR tenker på temaer som er viktige å sette lys på så har UR 
muligheten til å ønske saker inn til helsefelleskapet.  
  

Sverre 
Sætre 

58/2021 Hva har skjedd siden sist?  
- Pasientintoks – Mie og Amund var med på møte 25.11, 

interessant, spennende og sterkt. Marit og Amund var med den 
7.12. Siste møte i 2021 var 19.12 hvor Amund deltok. Mye tungt 
fagspråk, vanskelig å følge med.  

- OU med Margit & Marit Viola 14.12. Workshop. Følte ikke det var 
så lett å komme til med UR sine synspunkter ift ungdommen.  
(Dersom det er vanskelig å komme til under møte, anbefales det å 
komme med innspill skriftlig i etterkant.) 

- Brukerutvalget – Marit og Amund deltok i Brukerutvalgsmøte 
8.12.21. Ønsker på flere digitale løsninger i 2022. Bekymring rundt 
for få sengeplasser, med økt luftveissykdommer. Bekymring rundt 
at for få er vaksiner/fullvaksinert. Informasjon om 
sykehusplanlegging og fokus på 0-prosjektet. Fokus på 
fastlegetjenesten, formålet er å samle og skape en bedre gang i 
pasientforløpet (rett behandling til rett pasient til rett tid). 
Legemiddelhåntering – bekymring rundt at medisinkurve ofte ikke 
er oppdatert, kan fort oppstå feilmedisinering. Diskusjon rundt at 
SI har ett mål om å spare 40 millioner, nye ambulanser må kjøpes 
inn, bekymring rundt at pas. får dårligere tilbud pga innsparinger.  

 



- Avdeling for kompetanse og utdanning har invitert UR på møte 
den 19.1. Amund og Jon Erik skal holde en presentasjon med 
spørsmål. 

- Marit og Malin jobber med å oppdatere UR- sin powerpoint-
presentasjon. 

- Anne Godal, forskningsprosjekt BUP. Malin og Marit hadde møte 
med Anne 13.12 på join.helsenett. Prosjekt omhandler å bruke 
musikk i behandling, av psykiske smerter og uforklarlig tretthet. 
Noe usikkerhet rundt om UR skal delta i prosjektet.  

- Programmet til helgesamling 2022 
- Usikkerhet rundt gjennomføring med tanke på covid-19 

restriksjoner. Avventer med avgjørelsen om samlingen må flyttes 
eller ikke den 14.januar, da regjeringen legger frem nye 
retningslinjer. Programmet er klart og vi krysser fingra for å få 
gjennomført samling!  
Nytt valg venter, tanker rundt ett «vara-medlem» som kan steppe 
inn ved sykdom hos leder/nestleder. Viktig at hele rådet «melder 
seg på» og ikke at leder/nestleder og vara blir en klikk som drar 
rådet.  

59/2021 Bak kulissene med Marthe 
- Usikkert hvor lenge vi må leve med pandemi og høyt belegg i 

sykehusene, kanskje vil det vare gjennom vinteren. Slitasjen på 
ansatte er stor og pasienter opplever å få polikliniske timer og 
operasjoner utsatt.  

- Pandemien og en utfordrende økonomi, samtidig med store 
avgjørelser om framtidig sykehusstruktur og utvikling av 
organisasjonen, blir utfordrende i 2022.  

- UR har blitt mer synlige på kartet. Rådets stemme etterspørres. 
Ur har gjort en solid jobb i 2021 og håper det kan fortsette i 2022. 
Det blir viktig å utnytte alle ressurser i rådet godt slik at en kan 
delta i så mange fora som mulig hvor UR etterspørres.  
Oppfordrer alle medlemmene til å melde seg på når Marit eller 
Amund ber om bistand! Alle har noe å bidra med! 

- UR må være forberedt på å utsette helgesamlingen i januar pga 
smittesituasjonen.  

- Husk lage møteplan for 2022 så fort som mulig og be Britt Haugen 
legge den på nettet. 
 

Marthe 

54/2021 Rundt bordet 
- Ingen hadde noe spesielt å ta opp. 

 

Alle 

 

 

 

 

 

 


