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Forslag til
VEDTAK:
Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 10. januar 2018 til orientering.

Brumunddal, 23. januar 2018

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

MØTEREFERAT (GODKJENT) FRA
BRUKERUTVALGET 10.01.2018
Møte:

Møte i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF

Møtedato: 10.01. 2018
Til stede: Fra Brukerutvalget: Per Rasmussen, Gerd E. Nonstad, Aage Willy Jonassen, Gunn
Rauken, Svein Erik Lund, Kine Tøftum Sunde, Torstein Lerhol, Kjell Viggo
Eilertsen
Fra sykehuset: Konstituert avd. sjef samhandling Marthe Flugstad og spesialrådgiver
Geir Silseth
Forfall:

Jøran Halvorsen, Tone Meisdalen, Kine Tøftum Sunde adm. direktør Alice Beathe
Andersgaard og Pasient- og brukerombud Tom Østhagen

Referent:

Geir Silseth

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

Ansvar
PR

01-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.
02-2018 Orientering om aktuelle saker.

NL

Det er bestemt at hovedtema i «orientering om aktuelle saker» på dette møtet
er Budsjett 2018 og at dette presenteres av økonomidirektør Nina Lier.
Budsjett 2018 v/økonomidirektør Nina Lier
Den økonomiske situasjonen for foretaket er utfordrende. Det fremlagte
budsjettet med positivt resultat på 100 millioner kroner, som skal brukes til
investeringer, må medføre omstillinger og driftstilpasninger, dersom målet
skal nås. Det vil være nødvendig med tiltak for å sikre en god faglig utvikling
og samtidig oppnå tilfredsstillende økonomiske resultat. Brukerutvalget ble
utfordret til å komme med forslag til økonomiske tiltak.
Det ble gitt innspill om at en bør se på logistikken, måter å jobbe smartere
på, LEAN osv. Brukerutvalget er bekymret for at framtidig økonomisk
målbilde kan medføre økt arbeidspress på ansatte, noe som kan medføre
økning av et høyt sykefravær og økt innleie av helsepersonell.
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Vedtak: Brukerutvalget vil vurdere nærmere forslag til økonomiske tiltak
fram mot styresaken om økonomisk langtidsplan i april. På neste møte i
Brukerutvalget ber utvalget om en orientering om arbeidet med å redusere
sykefraværet.
Virksomhetsplan 2018, Budsjett 2018 og presentasjonen følger som vedlegg.
03-2018 Orientering fra medlemmene i Brukerutvalget

Alle

Gerd E. Nonstad – refererte fra møte i fagråd laboratoriefag 7. desember.
Videre orienterte Gerd om likepersonsarbeidet ved divisjon Gjøvik. Hun har
vært på Pasienthotellet på Gjøvik og på stråleterapienheten 2 ganger som
likeperson. Gerd fikk gitt praktisk informasjon som ble oppfattet som nyttig.
Det er behov for flere likepersoner.
Svein Erik Lund – deltok på Work-shop 8. desember om utviklingsplanen.
Det ble orientert om programmet for dagen. Det var gode innspill og gode
foredragsholdere. 12. desember og 9.januar deltok Svein Erik på møte i
arbeidsgruppa om optimalisering av pasientforløp innen hjerneslag. Dette er
et viktig arbeid da totaloverlevelse hjerneslag SI er signifikant dårligere enn
landsgjennomsnittet.19. desember deltok Svein Erik i arbeidsgruppe som
arbeider med innføring av pakkeforløp hjerneslag. Han deltar i
arbeidsgruppa som jobber med organisering. Arbeidsgruppa mener at SI bør
ha et slagsenter på Lillehammer og slagenheter på hver geografisk
sykehuslokalisasjon. 5. januar var det møte i forbindelse med
utviklingsplanen og møte i arbeidsgruppa «Den eldre pasienten».
Kjell Viggo Eilertsen – deltok 18. desember på møte i klinisk etikk-komite
Psykisk helsevern. Det ble referert fra møtet. Kjell Viggo refererte også fra
møte 5. januar om møte i arbeidsgruppa «helhetlig tilnærming for å integrere
somatikk og psykiatri», som er en arbeidsgruppe under Utviklingsplanen.
Gunn Rauken – deltok på møte 5. januar i arbeidsgruppa «en god start»,
som er en arbeidsgruppe under Utviklingsplanen. Det ble referert fra møtet.
Aage Willy Jonassen – deltok på møte i Sentralt kvalitet- og
pasientsikkerhetsutvalg (SIKPU) 12. desember og møte i DKPU
Kongsvinger 20. desember. Det ble referert fra møtene.
Per Rasmussen – deltok på møter den 14. desember i pasientforløp
hoftebrudd. Videre deltok Per på styremøte 20. desember.
04-2018 Læringsnettverket - brukermedvirkning (trygg utskriving). v/rådgiver
Anita Øvre Dobloug.

AØD

Det er bestemt at Sykehuset Innlandet deltar i dette læringsnettverket og at
det er DPS Elverum-Hamar som er deltakende enhet. Anne Lise Solem er
oppnevnt brukerrepresentant som Anne Lise Solem deltar i læringsnettverket.
Flere undersøkelser viser at norske pasienter ikke synes de får god nok
informasjon ved utskrivning. Nye tiltak skal forbedre pasientenes erfaring
med utskriving og sikre tryggere utskrivninger fra sykehjem og sykehus.
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen som ble gitt til orientering.
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05-2018 Pasientsikkerhetsprogrammet (tavlemøter og visittstol) v/rådgiver
Wenche Rinde

WR

Tavlemøter er en metode som består av en tavle (et verktøy) og et møte (en
aktivitet). Tavlemøtene som har som formål å skape en tverrfaglig dialog om
et tema som er viktig for enheten fordi lederen regelmessig ønsker de
ansattes oppmerksomhet, innspill og oppfølging på nødvendige tiltak for
pasientsikkerhet.
Det er to typer tavlemøter, forbedringstavle og risikotavle.
Formålet med en forbedringstavle er å skape et overblikk over status for
pågående forbedringsarbeid. Tavlen utgjør et verktøy for/tilrettelegger
for/er et utgangspunkt for en systematisk og regelmessig dialog (møte) om
hvordan forbedre eksisterende praksis.
Formålet med en risikotavle er å skape overblikk over utvalgte risikoområder
for pasienter og brukere. Tavlen er et verktøy for å etablere en regelmessig
dialog (møte) om og oppfølging av de utvalgte risikoområdene.
Tanken bak visittstol er at det er lettere for pasienter å stille spørsmål når
legen sitter. Pasientene kan lettere stiller spørsmål om alt fra plager til hva
som skjer under behandlingen. Legen vil kunne fange opp viktig informasjon
fra pasienten og gi riktig informasjon på riktig tid. Det kan redusere risikoen
for feil og misforståelser.
I Sykehuset Innlandet har ordningen med visittstol vært prøvd ut på SI
Elverum. Det ble stilt spørsmål om visittstol brukes på flersengsrom og
hvordan taushetsplikten ivaretas da. Det ble foreslått at øreklokker innføres
slik som på Kongsvinger.
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen som ble gitt til orientering.
Presentasjonen følger som vedlegg.
06-2018 Arbeidet med Årlig melding 2017 v/spesialrådgiver Geir Silseth

GS

Spesialrådgiver Geir Silseth orienterte om innholdet i årlig melding og
arbeidet med Årlig melding for 2017. Brukerutvalgets Årlige melding er et
viktig dokument som skal peke på hva Brukerutvalget mener om ulike saker
og inngår i Sykehuset Innlandets årlige melding til Helse Sør-Øst RHF. I
tillegg vil Brukerutvalget få mulighet til å gi innspill på Årlig melding før
meldingen sendes til Helse Sør-Øst RHF.
Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
Presentasjon følges som vedlegg.
Årsrapport
og Årlig melding for Brukerutvalget 2017
07-2018

PR

Tekst til årsrapport og årlig melding for 2017 ble gjennomgått i møte.
Vedtak: Da det var 4 medlemmer som ikke var til stede på møtet, så sendes
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Årsrapport og Årsmelding 2017 for Brukerutvalget på en kort høring før de
godkjennes.
08-2018 Brukerutvalgets time

Alle

Det ble orientert om Work-shop i forbindelse med Utviklingsplanen del 2
som avholdes 29. januar.
Dagens møte ble evaluert og saker til kommende møter ble drøftet. Tema til
kommende møter:
-

Pasientsikkerhetsprogrammet v/Kristin Kolloen
Sykefravær
Serviceprosjektet
Liggetiden går ned og antall reinnleggelser går opp
LIS – utdanningen
Erfaringskonsulenter i psykisk helsevern

Eventuelt
Ingen saker
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