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SAK NR 044–2017
REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF
3. MAI 2017

Forslag til
VEDTAK:
Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 3. mai 2017 til orientering.

Brumunddal, 11. mai 2017

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

MØTEREFERAT (GODKJENT) FRA
BRUKERUTVALGET 03.05. 2017
Møte:

Møte i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF

Møtedato: 3.5. 2017
Til stede: Fra Brukerutvalget: Per Rasmussen, Gerd E. Nonstad, Aage Willy Jonassen, Gunn
Rauken, Jøran Halvorsen, Kine Tøftum Sunde, Svein Erik Lund, Tone Meisdalen,
Torstein Lerhol og Kjell Viggo Eilertsen.
Fra sykehuset: Viseadministrerende direktør Astrid Bugge Mjærum,
samhandlingsdirektør Grethe Fossum og spesialrådgiver Geir Silseth
Forfall:

Adm. direktør Alice Beathe Andersgaard og Pasient- og brukerombud Tom
Østhagen.

Referent:

Geir Silseth

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

Ansvar

37-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sakslista ble godkjent.

PR

38-2017 Orientering om aktuelle saker v/VAD Astrid Bugge Mjærum
De siste ukene har vært preget av høringene om idefasen og
foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen. Helse Sør-Øst har gjennomført
en risikoanalyse som vurderer risikoen ved en eventuell endret
foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen. Astrid gjennomgikk
risikoanalysen med Brukerutvalget. Risikoanalysen peker på flere
risikoområder med en eventuell endret foretakstilhørighet.

ABM

Idefaserapporten er behandlet i felles fylkesting i Oppland og Hedmark,
samt i flere vertskommunene. Flere og flere høringssvar kommer inn.
Høringsuttalelsene sammenstilles av administrasjonen og presenteres i
styremøte i juni. Selve behandlingen av idefaserapporten skjer i styremøte i
oktober.
I en artikkel i GD er det formidlet påstander fra høringsinstanser som
hevder at Sykehuset Innlandet ikke har tatt høyde for turister i beregningene
av et fremtidig pasientgrunnlag. Det er feil. Det fremskrevne
pasientgrunnlaget inkluderer både hotellgjester og de som har hytter i
Innlandet. Dette er lagt til grunn i delrapporten Aktivitets- og
kapasitetsanalyse mot 2040, som er utarbeidet av Sykehusbygg HF.
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Beregningene vil bli oppdatert i konseptfasen.
Rapporten om de lokalmedisinske tjenestene på Hadeland styrebehandles i
juni.
39-2017 Utvikling av den desentraliserte spesialisthelsetjenesten på Hadeland
v/ prosjektsjef Ingerlise Ski
Prosjektsjef Ingerlise Ski orienterte om rapporten som er utarbeidet for å
utvikle den desentraliserte spesialisthelsetjenesten på Hadeland.

ILS

Av rapporten går det fram at Sykehuset Innlandet kan etablere et
røntgentilbud på Hadeland. Det antas at det årlig vil gis om lag 4000
undersøkelser til hadelendingene.
I tillegg vil det kunne bli gitt radiologisk ultralyd som et desentralisert tilbud.
Dette er også mulig da en radiolog ved sykehuset på Gjøvik, som bor på
Hadeland, ønsker å være med å gi tilbudet lokalt.
Sykehuset Innlandet har allerede etablert gynekologisk poliklinikk på
Hadeland vekselvis en og to dager per uke. I rapporten legges det til grunn at
en kan utvide tilbudet til gravide på Hadeland i form av en
svangerskapspoliklinikk.
Tidligere var det en ortopedisk poliklinikk på Hadeland, men denne ble
avviklet blant annet som følge av at det ikke var tilgang på skjelettrøntgen
der. Når et røntgentilbud blir opprettet, er det igjen grunnlag for å ha en
ortopedisk poliklinikk for befolkningen på Hadeland.
I rapporten foreslås det også å etablere et poliklinisk tilbud innen
øre/nese/hals, og et slikt tilbud kan gis en til to dager i uken. Dette vil
avlaste både pasientene som slipper reiseveien til sykehuset på Gjøvik, men
også avlaste dagens poliklinikk på Gjøvik.
Blant andre tilbud som kan gis er også søvnutredning/-registrering og
hørselsundersøkelser. En anslår at en kan komme i gang med flere tilbud fra
januar 2018.
Det er et framtidig mål å etablere et lokalmedisinsk senter på Hadeland.
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.
40-2017 Orientering fra medlemmene i Brukerutvalget
(Hver enkelt av medlemmene i utvalget orienterer om eventuell
brukermedvirkning siden sist og eventuelle innspill til ledelsen.)

Alle

Aage Willy Jonassen – deltok på «Dialogkonferansen» 19, april. 20. april
var det møte i klinisk samarbeidsutvalg Kongsvinger. Hovedtema på dette
møtet var framtidig foretakstilhørighet for Kongsvinger. 24.-25. april
gjennomførte Aage Willy modul 3 (for opplæring av brukerrepresentanter).
26.-27 april avholdt Hedmark Fylkes eldreråd helsekonferanse for alle
eldreråd. Aage Willy var ansvarlig for utarbeidelse av programmet.
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Han deltok også på temamøte «Akuttmedisin – når det haster» på Terningen
Arena 28.april. Temadagen ble streamet. Geir sender over link som kan
benyttes.
Gunn Rauken – deltok på dialogkonferansen 19.april. 20. april var det møte
i DKPU Tynset. Gunn deltok på Modul 3 (for opplæring av
brukerrepresentanter) 24.-25.april. Videre deltok hun også på årsmøte på
Brukerkontoret på Kongsvinger forrige uke.
Jøran Halvorsen – Deltok på dialogkonferansen 19. april. Mange positive
tilbakemeldinger etter konferansen. God dialog mellom Brukerutvalget og
brukerorganisasjonene. Jøran deltok på temamøte 27. april om: «Felles
sykehus for psykisk helsevern, rus og somatikk». Det ble reagert på måten en
av overlegene fra somatikken omtalte personer med psykiatriske lidelser på.
Ellers var det krevende med 3 timers møte på ettermiddagstid uten pause.
Kjell Viggo Eilertsen – deltok på dialogkonferansen 19. april. Kjell Viggo
deltok også på temamøte om somatikk, rus, psykiatri. Måtte melde avbud til
modul 3 grunnet sykdom. Det var årsmøte i Mental Helse Oppland forrige
helg. Sykehusstruktur ble behandlet – samlokalisering rus og psykiatri ble
spesielt diskutert men det ble ikke enighet om noen felles uttalelse.
Det var enighet i Brukerutvalget om at en ønsker å komme tilbake til
«Framtidens tanker om samlokalisering av rus og psykiatri» på et senere
møte.
Torstein Lerhol – har vært på felles Fylkesting der vedtak om framtidig
sykehusstruktur ble diskutert. Dialogkonferansen 19. april var veldig bra.
Kine Tøftum Sunde – deltok på møte i kvalitets- og
pasientsikkerhetsutvalget (DKPU) Gjøvik 26. april. Pasient- og
brukerombudet la fram Årsmeldingen for 2016 med hovedvekt på
klagesaker som gjelder divisjon Gjøvik. Ulike pasientsaker ble også
gjennomgått på møtet.
Tone Meisdalen – deltok på styringsgruppemøte om Fekjærs framtid 19.
april. Avtalen med SI er sagt opp og ny avtale inngås med Helse Sør-Øst
RHF.
Svein Erik Lund – deltok på møte i kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget
(DKPU) Lillehammer 24. april. Det ble gitt informasjon fra
hygienesykepleier om smittevern, samt at ulike pasientsaker ble gjennomgått.
Svein Erik stilte spørsmål om manglende læring på pasientsaker.
Gerd E. Nonstad – deltok på Dialogkonferansen 19. april. Hun har mottatt
mange gode tilbakemeldinger etter konferansen. Gerd deltok på møte i
Brukerutvalget for Sykehusapoteket 20. april. Videre deltok Gerd på møte i
Geografisk samarbeidsutvalg i (GSU) Elverum-Hamar 21. april.
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Nytt forbedringssystem er etablert i SI og det ble tatt opp med kommunene
hvordan de kan melde avvik til helseforetaket. Gerd deltok også på modul 3
for opplæring av brukerrepresentanter. Gerd har tatt dette tidligere, men
dette er så bra med tanke på erfaringsutveksling at det kan tas flere ganger.
Gerd deltok på temamøte psykisk helsevern, rus og somatikk 27. april
Per Rasmussen- ledet dialogkonferansen 19.april. Videre deltok Per på
temamøtene 3. april om « Pasientens helsetjeneste i Innlandet og på
temamøte «Akuttmedisin – når det haster» på Terningen Arena 28.april. Det
var styremøte 26.april på SI Reinsvoll. I styremøtet ble det presentert en
pasienthistorie der en pasient på 17 år fortalte om sine utfordringer og hjelp
han har fått i psykisk helsevern. Det var veldig interessant å høre om
hvordan det nå jobbes innen psykisk helsevern. Ellers var det
styreevaluering. Alle oppfordres til å lese styresakene som legges på
Intranett.
41-2017 Forslag til høringsuttalelse – foretakstilhørighet for divisjon
Kongsvinger. (12.15-12.35)
Brukerutvalget utarbeidet høringsuttalelse.
Vedtak: Brukerutvalgets høringsuttalelse sendes innen fristen.
42-2017 Forslag til høringsuttalelse – avvikling av divisjon Habilitering og
rehabilitering (12.35-12.55)
Det vises til styresak 085-2016 om omstilling kort sikt. Brukerutvalget har
fått god informasjon om de ulike omstillingene. Brukerutvalget har tidligere
uttalt at det er vanskelig å gå inn i det medisinsk faglige området og
Brukerutvalget har valgt å konsentrere seg om områdene: «Tilbudet innenfor
habilitering og rehabilitering» og « Optimalisering av pasientforløp».
Brukerutvalget ønsker å sende et notat til administrerende direktør om hva
Brukerutvalget mener i denne saken.

Alle

Alle

Vedtak: Brukerutvalget mener at divisjon Habilitering og rehabilitering skal
bestå som egen divisjon.
Dersom divisjonen avvikles vil Brukerutvalget fraråde at tjenestetilbudet
innenfor habilitering og rehabilitering fordeles på de somatiske divisjonene.
Tjenestetilbudet bør videreføres i en egen avdeling for Habilitering og
rehabilitering lagt under en av de somatiske divisjonene. Dette vil være det
beste for pasientene.
43-2017 Forslag til høringsuttalelse - idefaserapporten
(13.05-14.00)
Brukerutvalget utarbeidet høringsuttalelse.
Vedtak: Brukerutvalgets høringsuttalelse sendes innen fristen.

Alle

Side 5 av 6

44-2017 Brukerutvalgets time

Alle

Oppfølgingssaker:
-

-

Samlokalisering av Solås og Ottestad. Når saken er risikovurdert og før ny
styrebehandling bør Brukerutvalget uttale seg om saken.
Anbefalingene i Årsrapporten fra Pasient- og brukerombudet må følges
opp.
Smittevern i forhold til besøkende på sykehus følges opp.

Evaluering av Dialogkonferansen 19.april.
Det ble rapportert om gode tilbakemeldinger fra deltakerne og det ble
framhevet at det denne gangen var mer dialog enn på tidligere konferanser.
Evaluering av dagens møte
Enighet om at det har vært et bra møte. Fint at utkast til høringsuttalelser er
utarbeidet på forhånd, slik at det er lettere å diskutere i møtet. Det ble
framhevet at en er veldig fornøyd med dialogen med administrerende
direktør i begynnelsen av hvert møte, samt at det er mer tid til interne
diskusjoner etter at «Brukerutvalgets time» er innført på slutten av møtene.
Ekskursjon i 7.juni
Brukerutvalget har tradisjon for å legge et av møtene i løpet av våren til et
sted i SI der en får omvisning og informasjon om tjenestestedet. Neste møte
7. juni legges til Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter på Otta. Det
avholdes da et fellesmøte mellom Brukerutvalget og Brukerutvalgene på
Valdres lokalmedisinske senter og Nord Gudbrandsdal lokalmedisinske
senter. I tillegg avholdes ordinært Brukerutvalgsmøte.
Møte med Styret 18.mai
Det blir møte mellom Styret og Brukerutvalget i forkant av Styremøtet 18.
mai fra 09.00-10.00. 7-8 personer fra Brukerutvalget vil kunne delta. Alle blir
bedt om å forberede seg godt i forhold til eventuelle saker en vil ta opp med
styret. Gjennomgang av høringsuttalelsene om framtidig foretakstilhørighet
for SI Kongsvinger og høringsuttalelsen om idefaserapporten vil det være
relevant å orientere om.
45-2017 Eventuelt
Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF skal foreta en nyoppnevning av en
brukerrepresentant til Regionalt fagråd kardiologi. Brukerutvalget er bedt om
å sende forslag på brukerrepresentant som kan passe inn i arbeidet.
Vedtak: Brukerutvalget foreslår at Aage Willy Jonassen går inn i Regionalt
fagråd kardiologi.
Gunn Rauken tok opp at hun har fått brev der det klages på lange ventetider
på ØNH på SI Elverum. Det hevdes at det er ventetid på inntil 32 uker.
Vedtak: Gunn utarbeider et notat om problemstillingen som oversendes
administrerende direktør.
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