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SAK NR 074– 2016
REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF
2. NOVEMBER 2016

Forslag til
VEDTAK:
Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 2. november 2016 til
orientering.

Brumunddal, 10. november 2016

Morten Lang-Ree
administrerende direktør

MØTEREFERAT (GODKJENT) FRA
BRUKERUTVALGET 2.11. 2016
Møte:

Møte i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF

Møtedato: 2.11. 2016
Til stede: Fra Brukerutvalget: Gerd E. Nonstad, Aage Willy Jonassen, Gunn Rauken, Jøran
Halvorsen, Kine Tøftum Sunde, Kjell Viggo Eilertsen og Svein Erik Lund.
Fra sykehuset: Samhandlingsdirektør Grethe Fossum, Spesialrådgiver Geir Silseth
Forfall:

Referent:

Per Rasmussen, Tone Meisdalen, Torstein Lerhol og pasient- og brukerombud Tom
Østhagen.
Geir Silseth

Følgende saker ble drøftet/orientert om:
Saksnr. Sakstittel/-innhold

Ansvar

73-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkallingen og sakslista ble godkjent.

GN

74-2016 Orientering fra foretaksledelsen v/adm.direktør Morten Lang-Ree

TK

•

Prosjektsjef Ingerlise Ski orienterte om «Omstilling på kort sikt».

Formålet med prosessen «Omstilling kort sikt» er å foreslå omstillingstiltak
som vil fremme/opprettholde kvalitet og sikre økonomisk bærekraft i
nåværende struktur i påvente av ny struktur. Bidra til å realisere målet om
å desentralisere det vi kan og samle det vi må innenfor dagens struktur,
samt å berede grunnen og foreta mulige tilpasninger i retning av ny
sykehusstruktur. Det skal beskrive kortsiktige tiltak som kan iverksettes
allerede fra 2017
«Omstilling kort sikt» skal så langt som mulig forholde seg til faglige
føringer og anbefalt(e) modell(er) i idéfasen. Utredningen vil gi en
begrunnelse for hvilke faglige avhengigheter som vektlegges/kan innfris
på kort sikt.
«Omstilling kort sikt» skal ta utgangspunkt i eksisterende bygningsmasse
og vil derfor ikke kunne tilfredsstille alle anbefalinger i idéfasen om
samlokalisering av faglige avhengigheter.
Områdene som utredes er:
1. Ortopeditilbudet i Mjøsregionen
2. Urologitilbudet i Sykehuset Innlandet
3. Nukleærmedisin
Side 2 av 6

4.
5.
6.
7.
8.

Kvinne-/barn tilbudet i Innlandet generelt og i Mjøsregionen spesielt
Kirurgi/kreftkirurgi i Mjøsregionen
Medisinsk onkologi i Oppland/Mjøsområdet
Pacemakerinnleggelser/hjertemedisin
Organisering, lokalisering og dimensjonering av tilbudet innenfor
habilitering og rehabilitering
9. Ortopeditilbudet på Tynset, sårbarhetsvurdering / ev. avbøtende tiltak
10. Organisering og lokalisering av revmatologitilbudet i Sykehuset
Innlandet
11. Optimalisering av vaktordninger/vaktlinjer innenfor aktuelle områder
12. Stabsressurser
13. Samlet sengeantall i Sykehuset Innlandet
I tillegg skal utredningen inneholde forslag til helhetlig løsning
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen foreløpig til orientering og ber
om en ny orientering i Brukerutvalgets møte 7.desember. Brukerutvalget
vil da komme med innspill.
Presentasjonen følger som vedlegg.
75-2016 Status i arbeidet med ny sykehusstruktur v/ prosjektdirektør Roger
Jenssen.
En idéfaserapport med faglig vurdering av aktuelle løsningsmodeller
behandles i styremøtet 18. november. Idéfaserapporten skal, sammen med en
samfunnsanalyse, belyses i en bred høringsprosess gjennom 1. kvartal 2017.
Følgende alternative strukturelle løsningsmodeller skal utredes i idéfasen:
• Fremtidig modell med nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua
• Fremtidig modell med 2 akuttsykehus i Mjøsregionen
• Fremtidig modell med 3 akuttsykehus i Mjøsregionen
• Fremtidig modell med 4 akuttsykehus i Mjøsregionen (nullalternativet,
videreføring av dagens modell)
Av alle utvidede modellene basert på disse hovedmodellene, er det nå 6
modeller som nå utredes videre (1A, 1C, 2B, 2C, 3B og 3C).
Samtidig utredes det fremtidige pasienttilbudet innen psykisk helsevern og
habilitering og rehabilitering, samt fremtidens prehospitale og desentrale
tjenester.
Presentasjonen følger som vedlegg.
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.
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76-2016 Informasjon om nytt Internett i Sykehuset Innlandet
v/kommunikasjonsrådgiver Trine Sylju Arntzen.
Tirsdag 1. november fikk alle helseforetak i HSØ nye nettsider. Målet med
nettsidene er å gi god pasient- og pårørendeinformasjon. For Sykehuset
Innlandet innebærer det at vi må lage oversikt over behandlinger. Tekster tas i
all hovedsak fra nasjonale tekster i www.helsenorge.no

RK

Trine orienterte om at det er lagt inn tekst for 150 områder. Nasjonale tekster
benyttes, men det er også behov for tekst mer tilpasset det enkelte
helseforetak. Dette medfører mye arbeid for helseforetaket.
Her er et eksempel på en behandling som viser ventetidene
https://www.sykehuset-innlandet.no/behandlinger/arbeids-ekg-hamar
Alle ventetider er hentet fra det som er rapportert inn fra divisjonene til fritt
behandlingsvalg.
Brukerutvalget etterlyser informasjon om hvilke likepersoner som finnes og
hvor de kan treffes.
Presentasjonen følger som vedlegg.
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen om nytt Internett til orientering.
77-2016 Orientering fra medlemmene i Brukerutvalget.
(Hver enkelt av medlemmene i utvalget orienterer om eventuell
brukermedvirkning siden sist.)

Alle

Aage Willy Jonassen – deltok på Pasient- og brukerombudets
dialogkonferanse 20.oktober. Deltok også på møtet med Styret 21.oktober.
Gunn Rauken – Skal på møte i DKPU Tynset 4.11. Deltok på møtet med
Styret 21.oktober.
Svein Erik Lund – Deltok på Pasient- og brukerombudets dialogkonferanse
20. oktober. Det ble orientert fra konferansen. Videre ble det referert fra
FFO konferansen «Brukerstemmen» som ble avholdt 10.-11.oktober.
Jøran Halvorsen – Skal delta på møte i SIKPU 8. november. Ellers ikke vært
på noe siden sist.
Kine Tøftum Sunde – Orienterte fra møte i DKPU Gjøvik. Det ble orientert
om at uønsket hendelse som medførte dødsfall var drøftet, samt sak om
hvordan en får gitt fødende relevant informasjon på sitt morsmål.
Kjell Viggo Eilertsen- på møte har deltatt i GSU Lillehammer og på møte i
klinisk etikk komite Psykisk helsevern. Kjell Viggo foreslo at organisering av
kliniske etikk komiteer kunne ha vært tema på et senere møte i Brukerutvalget.
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Gerd E. Nonstad – Orienterte fra møte i DKPU Elverum-Hamar. Saker på
møtet var bl. annet uønsket hendelse (selvmord), MAT-team (Mobilt akutt
team), kontaktlegeordningen og nytt system for registrering av uønskede
hendelser. 24. oktober deltok Gerd på samarbeidsforumsmøte og 26. oktober
var det møte i arbeidsgruppe for sykepleieledere. Gerd deltok også på møtet
med Styret 21.oktober.
78-2016 Orientering om sykepleienettverket for kreftpasienter og alvorlige syke
pasienter v/ leder for klinisk utvalg Sykepleiernettverket Hege
Birketvedt Eklund.

BS

Nettverket er et klinisk samarbeidsutvalg organisert under Overordnet
samarbeidsutvalg (OSU). Det ble orientert om at nettverket har vært et
velfungerende fagnettverk gjennom mer enn 20 år og består av ca. 170
sykepleiere fra kommunene og spesialisthelsetjenesten.
Det ble orientert om handlingsplan for nettverket, aktivitet og utfordringer.
Brukerutvalget mener at kontaktinformasjon for kreftsykepleierne bør være
tilgjengelig på internett.
Presentasjonen følger som vedlegg.
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.
79-2016 Forankring av Ungdomsråd v/Grethe Fossum

TH

Grethe informerte fra møte som ble avholdt 25. oktober om forankring av
Ungdomsrådene. Målet med møtet var å innhente erfaringer fra oppstart av
Ungdomsråd i Oppland for å danne et grunnlag for beslutning om hvordan
Ungdomsråd skal organiseres i SI til ledergruppen i SI. Det var i hovedsak tre
tema som ble diskutert: Hvordan sikre at ungdomsrådet/ene får innflytelse i
SI, hvordan sikre god oppfølging av ungdomsrådene og hvordan finansiere
aktiviteten. Det ble bestemt at Geir Silseth er kontaktperson for
koordinatorene for Ungdomsrådene og bindeledd opp mot foretaksledelsen.
I tillegg var det ønske om at et av medlemmene i Brukerutvalget er
kontaktperson for Ungdomsrådene.
Vedtak: Møtereferatet tas til orientering. Brukerutvalget tar til orientering at
spesialrådgiver Geir Silseth er kontaktperson for koordinatorene i
Ungdomsrådene. Brukerutvalget oppnevner Kine Tøftum Sunde som
Brukerutvalgets kontaktperson mot Ungdomsrådene.
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80-2016 Årsrapport og Årlig Melding for Brukerutvalget
Årsrapport for brukerutvalget oppsummerer årets aktivitet, mens Årlig
Melding oppsummerer utvalgets fokusområder. Årlig Melding for
Brukerutvalget inngår i Årlig melding for Sykehuset Innlandet. Sekretær for
Brukerutvalget utarbeider forslag til Årsrapport. Det nedsettes et arbeidsutvalg
bestående av Per Rasmussen (leder), Gerd E. Nonstad (nestleder) og Svein
Erik Lund for å utarbeide Årlig melding. Utkast skal gjennomgås i neste møte.
Frist for å ha Årsrapport og Årlig melding fra Brukerutvalget ferdig er 16.
januar.
81-2016 Høringsuttalelse til nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning
Utkast til høringsuttalelse ble diskutert.
Det var enighet om:
- Pkt. 1 og 2 i utkastet er vi enig i og det behøver vi ikke ha med.
- Punktet om at «Brukerutvalget i SI ligger i front og støtter utkastet»
skal være med.
- Punkt 5 om antall perioder fjernes. Enighet om praksis med maksimalt
3 perioder.
- Om punktet oppnevning… Her bør «Pensjonistforbundet» erstattes
med representant fra landsdekkende pensjonistorganisasjoner.
- Det bør tydeliggjøres at Brukerutvalget i SI mener at det bør være 2
observatører i Styret. (Leder og ett av de øvrige utvalgsmedlemmene)
Det ble også kommentert at Brukerutvalget bør følge bedre med på hvilke
saker som skal behandles i Styret, for å kunne komme med innspill i
styremøtene. Om mulig kunne møtene f. eks avholdes uka før styremøtene.
Gerd E. Nonstad renskriver dette, i samarbeid med Per Rasmussen. Nytt
utkast forelegges utvalgsmedlemmene og sendes Helse Sør-Øst RHF innen
høringsfristen.
81-2016 Eventuelt
-

Modulbasert opplæring (Modul 2) for Brukerutvalget v/Geir

Siden det er oppnevnt nytt brukerutvalg med 4 nye medlemmer skal det
avholdes Modulbasert opplæring. 21. november var opprinnelig satt av. Det
har tatt lang tid til å få dette avklart både på grunn av tidligere
opplæringsansvarlig for modulbasert opplæring i SAFO har sluttet og fordi
Helse Sør-Øst ikke har fornyet avtale om utgiftsdekning. Imidlertid er SAFO
villig til å samarbeide om å avvikle opplæringen mot utgiftsdekning av reelle
utgifter knyttet til opplæringen.
Vedtak: Opplæringen gjennomføres som planlagt, men på et senere
tidspunkt.
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Alle

