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Møtereferat (godkjent) fra møte i Brukerutvalget 6. juni 2018. 
Referat: Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF Dato: 6. juni 2018 

  Tid: Kl. 09.30-15.30 

  Sted: Møterom 
Buttekvern 2 

Deltakere: Fra Brukerutvalget: Inger Skauen, Anders Nupen 
Hansen, Stig Haugrud, Gerd E. Nonstad, Aage  
Willy Jonassen, Kjell Viggo Eilertsen, Gunn  
Rauken,Svein Erik Lund, Jøran Halvorsen og 
pasient- og brukerombud Tom Østhagen. 
   
Fra Sykehuset Innlandet:    
Adm. direktør Alice Beathe Andersgaard, avd.sjef 
Samhandling og brukermedvirkning Marthe 
Flugstad og spesialrådgiver Geir Silseth   
Forfall:  
Jøran Halvorsen, Svein Olav Karlsen og pasient- 
og brukerombud Tom Østhagen.  
 

  

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

34-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 

35-2018 Vel møtt! Presentasjonsrunde. 
Det ble gjennomført en presentasjonsrunde. Svein Olav Karlsen, Jøran Halvorsen og 
pasient- og brukerombud Tom Østhagen var fraværende på møtet 6. juni, og de får 
mulighet til å presentere seg på neste møte.   

36-2018 Om Sykehuset Innlandet v/administrerende direktør Alice Beathe 
Andersgaard 
Adm. direktør Alice Beathe Andersgaard orienterte om virksomheten i Sykehuset 
Innlandet.  
 
Presentasjonen følger som vedlegg  

37-2018 Kort om Sykehuset Innlandet på Internett, Brukerutvalgets internett side og 
«siste side i SI-magasinet». v/ kommunikasjonsrådgiver Trine Sylju Arntzen 
Kommunikasjonsrådgiver Trine Sylju Arntzen redegjorde om helseforetakets 
internettside med spesiell vekt på Brukerutvalgets internettside. Det ble også orientert 
om SI magasinet som utgis 4 ganger pr. år. Brukerutvalget har ansvaret for å skrive 
teksten til siste side. Tema bestemmer det enkelte medlem. Teksten sendes til Line 
Fuglhaug, Kommunikasjonsavdelingen. Teksten skal være en A4 side (ca. 3000 tegn).   
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Frist for å levere tekst er 10. september og 20. november.  
 
Gerd E. Nonstad skriver tekst til SI magasinet i september i forbindelse med at hun 
er valgt som ny leder i brukerutvalget. De som kan tenke seg å skrive i november gir 
beskjed.   

38-2018 Informasjon om administrative forhold og retningslinjer for Brukerutvalg 
v/spesialrådgiver Geir Silseth  
Spesialrådgiver Geir Silseth orienterte om prosessen med oppnevning av nytt 
brukerutvalg, nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning, prosedyrer som 
omhandler Brukerutvalget og godtgjøring av brukerrepresentanter, modulbasert 
opplæring, taushetsplikt og møteplan. 
 
Møter i Brukerutvalget høsten 2018: 
30. August – 9.30-15.30 (Modulbasert opplæring, modul 2) 
5. September 9.30-15.30 (BU-møte) 
12. September 11.00-15.00 (Fellesmøte med BU ved LMS Otta og Fagernes) 
3. Oktober – (BU-møte) 
7. November – (BU-møte) 
5. Desember – (BU-møte) 
 
Det ble bestemt at årets dialogkonferanse med Brukerorganisasjonene utsettes til 
2019. 
 
Det er utarbeidet årshjul som beskriver aktiviteten for Brukerutvalget. 
 
Presentasjonen og årshjul følger som vedlegg til referatet. 

39-2018 Brukermedvirkning – hva nå? v/nestleder i Brukerutvalget Svein Erik Lund 
Nestleder Svein Erik Lund gjennomgikk en presentasjon som omhandler 
brukermedvirkning på systemnivå. Tema som Brukerutvalgets rolle, forventninger til 
medlemmene og modulbasert opplæring ble gjennomgått.   
 
Presentasjonen følger som vedlegg til referatet. 

40-2018 
 

Brukerutvalgets fokusområder siste periode m.m v/avtroppende leder av 
Brukerutvalget Per Rasmussen og påtroppende leder Gerd E. Nonstad 
 
Brukerutvalget har hatt tre fokusområder som de siste årene. 
 
1. Sykehusstruktur og samhandling 
2. Kvalitet- og pasientsikkerhet 
3. Samarbeidet mellom somatikk og psykiske lidelser og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB). 
 
Videre gikk Per igjennom saker der det virker som Brukerutvalgets stemme har hatt 
betydning og følgende saker ble nevnt: 
 

- Tilbudet innenfor rehabilitering og forslaget om sammenslåing av tjenestetilbudet på 
Solås og på Ottestad. 

- At divisjon Habilitering og rehabilitering fortsatt består som egen divisjon. 
- At det bør etableres egen helikopterbase i Innlandet. 
- Større fokus på tiltak for å begrense smitte fra besøkende i sykehus. 
- Større fokus på ivaretakelse av taushetsplikt på grunn av Brukerutvalgets kampanjer. 
- Deltatt i «Serviceprosjektet» og vært positiv til at vi har fått til ordning med 

pasientverter.  
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 Avtroppende leder Per Rasmussen oppfordret det nye Brukerutvalget til å vurdere 
fokusområder og mente at Brukerutvalget bør ha hovedfokus på noen få 
hovedområder. 

 
41-2018 «Markering av «Hva er viktig for deg dagen 6. juni 2018» v/fagleder Kristin 

Kolloen og rådgiver Grethe Hvithammer. 
 
Onsdag 6. juni 2018 ble « Hva er viktig for deg dagen?» markert over hele landet og 
internasjonalt. Målet med denne dagen er å oppmuntre til flere gode samtaler 
mellom de som gir helse- og omsorgstjenester og de som mottar tjenestene. 
 
Dagen ble markert i Brukerutvalget og det ble delt ut buttons. Det ble videre orientert 
om bakgrunnen for kampanjen. For å sette kraft bak fokusendring på pasientrollen 
ble det besluttet å opprette en egen dag «Hva er viktig for deg» dagen som markeres 
årlig. «Hva er viktig for deg?» gir i følge Helse- og omsorgsminister Bent Høie signal 
om at vi tar pasienten på alvor. Kampanjen skal bidra til å hjelpe pasienten til å mestre 
eget liv uansett livssituasjon og fokusere på det som er meningsfullt og gir livskvalitet 
for den enkelte pasient. 
 
Presentasjon følger som vedlegg til referatet.   

42-2018 Eventuelt - Orientering fra medlemmene i Brukerutvalget  
 
Det ble tid til en forenklet gjennomgang av dette punktet der Aage Willy Jonassen, 
Gunn Rauken og Kjell Viggo Eilertsen orienterte.      
 
Gunn Rauken – orienterte fra møte i brukerutvalgsmøte på Granheim 29. mai. Karl 
Erik Bevolden ble valgt til ny leder. Det er nedsatt arbeidsgruppe for å se på økonomi 
og aktivitet på Granheim. Brukerutvalget på Granheim er invitert til å komme med 
innspill. Videre ble det orientert fra møte mellom Kreftforeningen og Ressurssenter 
for pasient- og pårørendeopplæring (RPPO) 1. juni.  
  
Kjell Viggo Eilertsen - Orienterte fra 2 møter i klinisk etikk komite 20. mai og 1. 
juni som omhandlet en pasientsak. Videre deltok Kjell Viggo på møte i Geografisk 
samarbeidsutvalg 27. april, og han orienterte om «Kompetansebroen» og om at det 
skal bli tettere samarbeid mellom Legevakten på Lillehammer og Sykehuset Innlandet. 
Legevakten på Lillehammer vil kunne disponere inntil 4 plasser for å vurdere 
innleggelse og pasientene tilses av spesialist på Lillehammer som vurderer innleggelse.  
 
Aage Willy Jonassen – sitter i arbeidsgruppe for endret foretakstilhørighet for 
Kongsvinger i «somatikkgruppa». Det har vært mange møter i det siste og det er 
fortsatt mye som skjer her. 9. juni og 13. juni er det nye møter.  
 
Aage Willy deltok 23. mai i møte i kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget på 
Kongsvinger. Det ble referert fra møtet. På dette møtet var det fokus på strykninger 
fra operasjonsprogrammet. Strykning defineres som at en planlagt operasjon ikke blir 
gjennomført den dagen pasienten er satt opp på programmet. Dette er en nasjonal 
kvalitetsindikator og målet er at andelen strykninger skal være på under 5 %.  Andel 
strykninger fra operasjonsprogrammet ved divisjon Kongsvinger var på 13,7 %. Det 
ble stilt spørsmål om dette er noe som Brukerutvalget burde ha sett nærmere på et 
senere møte. 
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