Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 26.04.17

SAK NR 036–2017
REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF
5. APRIL 2017

Forslag til
VEDTAK:
Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 5. april 2017 til orientering.

Brumunddal, 19. april 2017

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

MØTEREFERAT (GODKJENT) FRA
BRUKERUTVALGET 05.04. 2017
Møte:

Møte i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF

Møtedato: 5.4. 2017
Til stede: Fra Brukerutvalget: Per Rasmussen, Gerd E. Nonstad, Aage Willy Jonassen, Gunn
Rauken, Jøran Halvorsen, Kine Tøftum Sunde og Kjell Viggo Eilertsen.
Fra sykehuset: Adm. direktør Alice Beathe Andersgaard, samhandlingsdirektør
Grethe Fossum og spesialrådgiver Geir Silseth
Forfall:

Svein Erik Lund, Tone Meisdalen, Torstein Lerhol og Pasient- og brukerombud
Tom Østhagen.

Referent:

Geir Silseth

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

Ansvar

29-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sakslista ble godkjent.

PR

30-2017 Orientering om aktuelle saker v/ adm. direktør Alice Beathe
Andersgaard
Alice Beathe refererte om temadagen som ble avholdt mandag 3. april.
Møtet handlet om organiseringen av fremtidens helsevesen, og om hvordan
organisering kan bidra til å skape pasientens helsetjeneste. Nye temadager
arrangeres 27. og 28. april og temaene da er «Felles sykehus for psykisk
helsevern, rus og somatikk og «Akuttmedisin – når det haster».
Brukerutvalget er velkommen til å delta.

ABA

Framtidig sykehusstruktur behandles på «felles fylkesting» i dag i Hedmark
og Oppland. Det blir spennende å se om en kan samle seg om en anbefaling
om samling på et sted.
Rapporten om Kongsvinger og framtidig foretakstilhørighet er sendt på
høring. Det er ønskelig med høringsuttalelse på rapporten fra
Brukerutvalget. Høringsfrist er 24. mai.
Det er en pågående prosess med ansettelse av fagdirektør og
divisjonsdirektør Lillehammer-Gjøvik. Når det gjelder ansettelse av
fagdirektør, så vil avgjørelsen trolig være klar før påske. Tilsettingen av ny
divisjonsdirektør Lillehammer-Gjøvik vil ikke bli avgjort før etter påske.
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31-2017 Orientering fra medlemmene i Brukerutvalget

Alle

Aage Willy Jonassen – Deltok 15.-16. mars på konferansen Rehabiliteringsforum 2017. Videre ble det referert fra møte i DKPU Kongsvinger 29. april.
Deltok også på møte i Sentralt kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg (SIKPU)
4. april. 50 siste dødsfall på Tynset og pasientsaker ble diskutert.
Aage Will – forsøkte å «streame» konferansen om organisering av framtidens
helsetjeneste 3. april. Frustrerende, da det var hakkete og dårlig internettlinje.
Gunn Rauken – Deltok 15. mars på møte i DKPU Kongsvinger istedenfor
Aage Willy. Det ble referert fra møtet.
Videre deltok Gunn på møte i Brukerutvalget på Granheim 30.mars.
Jøran Halvorsen – Deltok sammen med Per på konferanse 30. april som
ble arrangert av Sentral klinisk etikk komite med tema: « Er like
helsetjenester likeverdige helsetjenester.?»
DKPU PHV 31. april. Heldagsmøte på grunn av mange saker.
Deltok på SIKPU 4. april. Dårlig tid og en rakk ikke å gjennomgå alle
sakene. Pasientsak fra Lillehammer ble presentert. Veldig bra.
Kjell Viggo Eilertsen – Refererte fra møte i geografisk samarbeidsutvalg
(GSU) Lillehammer 30. april.
Kine Tøftum Sunde – Ikke vært på noen møter siden sist.
Gerd E. Nonstad – deltok på temamøte 3. april om «Organiseringen av
fremtidens helsevesen». Videre refererte Gerd fra møte i Fagråd
laboratoriefag 9. mars. Gerd har deltatt på møte om samarbeid med
pasientorganisasjonene for å dekke pasientbehov om likepersonsarbeid på
Gjøvik. Gerd har også deltatt på 25 års jubileum for brystkreftgruppa i
Kreftforeningen.
Per Rasmussen – deltatt på styremøte og styreseminar med styreevaluering
23.-24.mars. Han oppfordret medlemmene til og fast lese relevante
styresaker, og disse ligger tilgjengelig på sykehusets internettside. Det kom
opp i styremøtet at det er lange ventetider i BUP og Brukerutvalget bør følge
med på utviklingen her.
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32-2017 Samhandlingsreformen – status og utfordringer
v/samhandlingsdirektør Grethe Fossum.
−

GF

Samhandlingsavtalene

Det ble orientert om samhandlingsavtalene med kommunene som ble
inngått høsten 2011. Samhandlingsreformen trådde i kraft 1.1.2012. Det ble
inngått avtaler med 49 kommuner. Det var en utfordring å få likelydende
avtaler. Det ble inngått 12 tjenesteavtaler og 8 rutiner. Avtalene skal
reforhandles i 2018.
−

Forebyggingskonferansen 2.november

−

Samhandlingsmidler fra Helse Sør-Øst RHF

Årets forebyggingskonferanse avholdes 2. november og temaet da er «barn
og unge».
Sykehuset Innlandet har mottatt 1,3 mill. kroner i samhandlingsmidler.
Midlene skal benyttes til samhandlingstiltak i samarbeid med kommunene.
Presentasjon følger som vedlegg.
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.
BS

33-2017 Antibiotika-styringsprogrammet v/avd. sjef kvalitet og
pasientsikkerhet v/ rådgiver smittevern og hygiene Mette Mauseth
Tangen
Bruk og feilbruk av antibiotika har ført til motstandsdyktige bakterier som
representerer en alvorlig global helsetrussel. Vi risikerer en fremtid uten effektive
antibiotika, der infeksjoner som i dag regnes som ufarlige kan bli vanskelige å
behandle. I helsesektoren er målet å redusere antibiotikabruken med tretti prosent
innen 2020. Det er et mål at Norge skal bli blant de tre landene i Europa som
bruker minst antibiotika til mennesker. I tråd med disse føringene er det startet opp
et antibiotikastyringsprogram i Sykehuset Innlandet.

Presentasjon følger som vedlegg.
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. Samtidig vil
utvalget peke på viktigheten av å arbeide med å styrke smittevernsforebyggende tiltak for å redusere sykehusinfeksjoner. Brukerutvalget lurer
på om det kan gjennomføres forebyggende tiltak med tanke på besøkende.
Det utarbeides spørsmål om dette til smittevernsansvarlig i SI.
34-2017 Foretakstilhørighet for divisjon Kongsvinger v/ viseadministrerende
direktør Astrid Bugge Mjærum.

ABM

Helse- og omsorgsministeren ba i 2015 i foretaksmøte om en vurdering av om det
kunne være hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende
befolkningsområde til Akershus universitetssykehus (AHUS).
Spørsmålet om endret foretakstilhørighet gjelder SI Kongsvinger, DPS
Kongsvinger, prehospitale tjenester i området og alle andre tjenester i SI i
tilknytning til Kongsvingerområdet. Fra Sykehuset Innlandets side uttrykkes det et
klart ønske om å beholde ansvaret for tilbudet til befolkningen i området.
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Helse Sør-Øst RHF har sendt prosjektrapporten på høring til Akershus
universitetssykehus, Sykehuset Innlandet, fylkeskommuner og kommuner
som hører til foretakene, samt tillitsvalgte, fagorganisasjoner,
brukerorganisasjoner og aksjonsgrupper. Helseregionen tar i mot innspill
også fra andre interesserte. Høringsfristen er 24. mai 2017. Det er i siste
instans helseministeren som tar den endelige avgjørelsen når det gjelder
foretakstilhørigheten. Det er ønskelig at Brukerutvalget avgir
høringsuttalelse. Presentasjon følger som vedlegg.
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. Brukerutvalget avgir
høringsuttalelse innenfor fristen.
35-2017 Brukerutvalgets time
-

Informasjon fra leder

-

Pasientsikkerhetsprogrammet og læringsnettverk i
brukermedvirkning.

Alle

Nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning skal behandles i
direktørmøtet i Helse Sør Øst 6. april og i Styremøte i HSØ 27.april.

Det ble orientert kort om at det er kommet invitasjon til å delta i
læringsnettverk i brukermedvirkning. Forespørselen skal vurderes i SI og
mer informasjon om dette kommer senere.
-

Oppsummering av dagens møte, saker som Brukerutvalget ønsker å
følge opp m.m

Evaluering av dagens møte. OK med å sette av en time med «runde rundt
bordet». ADS orientering og runden rundt bordet bør være 1, 5 time.
Samhandlingsreformen v/ Grethe var nyttig i forbindelse med
høringsuttalelse om ny sykehusstruktur. Ikke behov for mer informasjon om
samhandling nå. Antibiotikastyringsprogrammet var nyttig å få informasjon
om. Smittevern og hygiene er også viktig. Brukerutvalget ønsker at det
arbeides videre med smittevern og hygiene for å forebygge
sykehusinfeksjoner og ønsker å ta opp om mer kan gjøres for å øke
kunnskapen om smittesikre hygienen for besøkende. Problemstillingen tas
opp med avd. for smittevern.
-

Høringsuttalelse om habilitering og rehabilitering.

-

Forberedelse av høringsuttalelse om framtidig sykehusstruktur.

Forslaget om nedleggelse av divisjon Habilitering og rehabilitering ble
drøftet. Brukerutvalget vil avgi en uttalelse om dette. Det innhentes oversikt
over rehabiliteringssenger.

Det avsettes god tid på neste møte for å arbeide med høringsuttalelsen. Per
utarbeider et forslag til uttalelse som det arbeides videre med i neste møte.
-

Høringsuttalelse om foretakstilhørighet SI Kongsvinger

-

Dialogkonferansen 19.april.

Det avsettes god tid på neste møte for å arbeide med høringsuttalelsen. Per
utarbeider et forslag til uttalelse som det arbeides videre med i neste møte.
Det er foreløpig 38 påmeldte. Påminnelse om konferansen sendes ut i dag.
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-

Ekskursjon 3.mai.

-

Møte med Styret 18.mai

Brukerutvalgets årlige ekskursjon utsettes fra 3. mai til 7. juni. Enighet om at
det er ønskelig med besøk på Otta lokalmedisinske og om mulig treffe
Brukerrådet der. Geir følger opp saken.
Det blir møte med Styret 18. mai. Det brukes litt tid på neste møte i
Brukerutvalget til å forberede møtet.
I forkant av Styremøte.
-

Diverse informasjon

36-2017 Eventuelt
Det har kommet en sak til Brukerutvalget om at det er 32 ukers ventetid for
å få tilrettelagt høreapparat på hørselssentralen på SI Elverum. Per følger
opp saken.

Alle
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