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SAK NR 084–2017
REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF
1. NOVEMBER 2017

Forslag til
VEDTAK:
Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 1. november 2017 til
orientering.

Brumunddal, 9. november 2017

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

MØTEREFERAT (GODKJENT) FRA
BRUKERUTVALGET 1.11.2017
Møte:

Møte i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF

Møtedato: 1.11. 2017
Til stede: Fra Brukerutvalget: Per Rasmussen, Gerd E. Nonstad, Aage Willy Jonassen, Gunn
Rauken, Svein Erik Lund, Kine Tøftum Sunde, Jøran Halvorsen og Kjell Viggo
Eilertsen.
Fra sykehuset: adm. direktør Alice Beathe Andersgaard, Konstituert avd. sjef
samhandling Marthe Flugstad og spesialrådgiver Geir Silseth
Forfall:

Tone Meisdalen, Torstein Lerhol og Pasient- og brukerombud Tom Østhagen

Referent:

Geir Silseth

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

Ansvar
PR

74-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste
Referatet fra forrige møte og innkallingen til dagens møte ble godkjent
75-2017 Styrets godkjenning av idefaserapporten og veien videre
v/Prosjektdirektør Roger Jenssen

RJ

Innstillingen til en framtidig sykehusstruktur i Innlandet ble behandlet i
Styret i Sykehuset Innlandet 20. oktober 2017. Der ga Styret sin tilslutning til
et framtidig målbilde med et samlet tilbud innenfor somatikk, psykisk
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i en modell med ett stort
akuttsykehus, kalt Mjøssykehuset. Saken sendes Helse Sør-Øst RHF for
videre behandling
Mjøssykehuset
•
•
•

•
•
•
•

Modell med ett stort akuttsykehus ved Mjøsbrua
Knutepunkt i spesialisthelsetjenesten og samhandlingen i Innlandet
Et samlet tilbud innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling

Spesialisert behandling innenfor alle fagområder
Operasjonsstuer, dagplasser og poliklinikkrom
Om lag 600 enerom, fordelt innenfor somatikk, psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Resterende behov for utredning og behandling ivaretas utenfor
Mjøssykehuset.
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Framtidige tilbud ved dagens sykehus
•
•
•
•

Polikliniske tjenester og dagbehandling ved SI Elverum, SI Gjøvik,
SI Hamar og SI Lillehammer
Sykehusfunksjonene innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling samlokaliseres med de somatiske
tjenestene
Døgnaktivitet ved SI Gjøvik og SI Hamar samles i Mjøssykehuset
I det videre arbeidet må det utredes hvorvidt SI Elverum og/eller SI
Lillehammer skal ha et tilpasset døgntilbud innenfor indremedisinske
fag og/eller et elektivt døgntilbud innenfor kirurgiske fag, i tillegg til
polikliniske tjenester og dagbehandling

Presentasjonen følger som vedlegg.
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjon til orientering.
76-2017 Folkehelsearbeid v/ seniorrådgiver folkehelse Sissel Løkra, Hedmark
fylkeskommune

SL

Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og
hvordan helsen fordeler seg hos innbyggerne. Folkehelsearbeid er alles
ansvar. Folkehelsearbeid er å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge,
legge til rette for sunne levevaner, fremme fellesskap, trygghet, inkludering
og deltakelse. Det handler også om å forebygge sykdom og skader, og
beskytte mot helsetrusler.
Folkehelsearbeid er langsiktig og systematisk samfunnsutviklingsarbeid rettet
mot hele befolkningen.
Folkehelsearbeid er en lovpålagt oppgave for fylkeskommunene. Det brede
folkehelsearbeidet krever innsats fra alle fagområder og
nivåer. Folkehelseloven er rammeverket for alt helsefremmende og
forebyggende arbeid.
Det ble orientert om Hedmark fylkeskommunes arbeid med
folkehelsearbeid.
Presentasjonen følger som vedlegg.
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjon til orientering.
77-2017 Brukerutvalgets time
Årlig melding og årsrapport for Brukerutvalget.

Alle

Som tidligere år skal det utarbeides Årlig melding for Brukerutvalget for
2017 som inngår i helseforetakets årlige melding til Helse Sør-Øst RHF.
Frist for ferdigstillelse er 20. januar.
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Det skal også utarbeides en årsrapport 2017 for Brukerutvalget og begge
Ungdomsrådene. Disse settes sammen i en rapport som forelegges Styret i
februar 2018.
Oppdaterte lister for deltakelse i råd og utvalg.
Lista med oversikt over deltakelse i ulike råd og utvalg skal
oppdateres/kvalitetssikres. Lista sendes ut på e-post i løpet av kort tid og alle
må gå nøye igjennom lista og føre på dersom det er noe som mangler.
Oppnevnelse av brukerrepresentant til pasientforløp hjerneslag.
Brukerutvalget oppnevner Svein Erik Lund som brukerrepresentant til
pasientforløp hjerneslag.
Medlem i Sykehuset Innlandets parkeringsutvalg
Brukerutvalget oppnevner Gunn Rauken som brukerrepresentant til
Sykehuset Innlandets parkeringsutvalg.
Ny kontaktperson fra det regionale brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF.
Gry Nørstenget er oppnevnt som Brukerutvalget i Helse Sør-Øst sin
kontaktperson inn mot Sykehuset Innlandets brukerutvalg og avløser Trond
Hilmersen som har hatt denne funksjonen de 2 siste årene. Hun vil ha
mulighet for å delta på 2 møter i året hos oss.
Møte for ledere, nestledere og koordinatorer for Brukerutvalgene i
Kristiansand 7.-8. november.
Brukerutvalget stiller med leder, nestleder og koordinator på dette seminaret.
Programmet ble gjennomgått.
Referat fra forrige møtet med Styret.
Det ble referert kort fra møtet. Forespørselen om å ha med to representanter
som observatører i Styret kommer til å bli omtalt i styresaken om nasjonale
retningslinjer for brukermedvirkning 16.november.
Møteplan og årsplan for styremøtene 2018.
Møteplanen for 2018 er klar, og her er møteoversikten for 2018:
10. januar – Buttekvern 1
7. februar – Buttekvern 1
7. mars – Buttekvern 2
4. april – Buttekvern 1
9. mai – Buttekvern 1
6. juni – Buttekvern 2

5. september – Buttekvern 1
3. oktober – Buttekvern 1
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7. november – Buttekvern 1
5. desember – Buttekvern 1
(Alle møter er fra 09.30-15.30)

Møteplan for styremøtene for 2018 legges ved referatet. Dette er en
foreløpig plan, så det vil kommer endringer. Svein Erik Lund tok opp
spørsmålet om møtene i Brukerutvalget burde ligge tettere opp mot
styremøtene slik at utvalget kunne hatt større påvirkning på sakene som
behandles. Dette er noe vanskelig å få til da referatene fra Brukerutvalget
skal refereres i førstkommende styremøte.
Tekst til «Siste-side i SI-magasinet»
Det ble bestemt at «Hysj-kampanjen» bør omtales neste gang. Per
Rasmussen er ansvarlig for å utarbeide tekst. Frist er 20. november. Neste
gang er det Torstein Lerhol sin tur. Frist er 15. januar.
78-2017 Utviklingsplanen v/ direktør Medisin og helsefag Ellen H. Pettersen
Det er krav om at alle helseforetak skal ha utviklingsplaner. En
utviklingsplan er en plan for hvordan et helseforetak vil utvikle sin
kjernevirksomhet for å møte framtidig behov for helsetjenester i et
perspektiv mot 2035. Utviklingsplanen skal definere det virksomhetsmessige
grunnlaget for videreutvikling av helseforetaket og beskrive hvilke tiltak som
er nødvendige for å møte framtidens utfordringer. Formålet er å gi
pasientens helsetjeneste og faglige føringer en ny og tydeligere plass.
Prosessen skal være åpen, forutsigbar og inkluderende og interessenter skal
involveres eller informeres. Medvirkning fra ansatte og faglig involvering
anses som en forutsetning for å lage en god utviklingsplan og det er også
viktig at pasienter og pårørende inkluderes i arbeidet. De regionale føringene
for innholdet er pasientens helsetjeneste gjennom nye arbeidsformer og
brukertilfredshet, samhandling og oppgavedeling med spesielt fokus på trygg
utskrivning og skreddersøm for kronikere, kapasitetsframskrivninger og
pasientbehandling og faglig prioritering. De regionale helseforetakene skal
utarbeide utviklingsplaner som bygger på utviklingsplanene for
helseforetakene. Disse planene sendes Helse- og omsorgsdepartementet skal
danne grunnlaget for neste Nasjonal helse- og sykehusplan.

EHP

Presentasjonen følger som vedlegg.
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjon til orientering.
79-2017 Orientering fra medlemmene i Brukerutvalget

Alle

Kine Tøfte Sunde – har ikke vært på noe siden sist.
Svein Erik Lund – deltok på dialogseminar i 11. oktober i Oslo om
regional utviklingsplan innenfor rehabilitering. Helseforetakene la fram sine
planer om døgnbasert rehabilitering og ambulant virksomhet.
Svein Erik deltok 18. oktober på dialogkonferanse på Revmatismesykehuset.
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20. oktober deltok han på møtet med Styret, og 23. oktober var det stormøte
innenfor samhandling.
24.oktober var det møte i styringsgruppa for utviklingsplanen. Det vil bli
møter ca. annenhver måned framover.
Gerd Nonstad – deltok 12. oktober på møte i Brukerutvalget på
Sykehusapoteket. Det ble referert fra møtet. 19. oktober var det møte i
sykepleienettverket for alvorlig syke og døende pasienter.
Det ble tatt opp at palliative team fungerer ulikt. Det var etterlyst felles
møter innenfor palliasjon og at det bør være mer felles retningslinjer. Det
skal komme en ny nasjonal rapport om lindrende behandling.
Gerd deltok på møte med Styret 20. oktober. Senere samme dag var det
omvisning på patologisk avdeling, samt på Sykehusapoteket på Lillehammer.
Dette var meget interessant.
Når det gjelder brukermedvirkning i forskning har Kreftforeningen også
engasjert seg i saken. Forskningsdirektør Ingeborg Hartz har informert om
at forskere heretter må budsjettere med brukermedvirkning i søknadene om
forskningsmidler.
Sykehusapotekets ansvarsområde ble tatt opp og foreslått at vi kanskje
kunne hatt informasjon om Sykehusapoteket på et senere møte.
Aage Willy Jonassen – deltok på møte i Sentralt kvalitet- og
pasientsikkerhetsutvalg (SIKPU) 17.oktober. 50 siste dødsfall Gjøvik ble
gjennomgått. Mye læring i dette. 50 siste dødsfall Lillehammer gjennomføres
våren 2018.
Aage Willy deltok på møte i Klinisk samarbeidsutvalg Kongsvinger 19.
oktober og han var med på møtet med Styret 20. oktober.
Det var møte i Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalget (DKPU) Kongsvinger
25.10. Det ble referert fra møtet.
Fylkeseldrerådet hadde seminar med de kommunale eldrerådene 26.-27.
oktober. Aage Willy var med på å arrangere dette.
Gunn Rauken – deltok på møte med Styret 20.oktober.
Jøran Halvorsen – deltok 13.oktober på møte i styringsgruppa for transport
av psykisk ustabile. Det har kommet bekreftelse fra HSØ på videreføring av
prosjektmidler.
31.10 var det møte i arbeidsgruppa for transport av psykisk ustabile. VR
briller ble testet ut i case om psykisk ustabile (rollespill). Diskusjon etterpå.
Dette var veldig nyttig.
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17.oktober deltok Jøran på et møte på SI Sanderud om føringer om redusert
bruk av tvang.
Kjell Viggo Eilertsen – deltok på møte med Styret 20.oktober. Mandag 16.
oktober deltok han på møte på GSU Lillehammer. Det ble referert fra
møtet.
Per Rasmussen – holdt foredrag 5. oktober for Oppland fylkes eldreråd om
framtidig sykehusstruktur. 9. oktober var det åpent styreseminar om
sykehusstruktur og 20. oktober var det styremøte.
17. oktober deltok han på oppstartsmøte om pasientforløp hoftebrudd, og
19. oktober deltok han på møte med Ungdomsrådet på Elverum.
80-2017 Eventuelt
Ingen saker.

Alle
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