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Årlig melding 2018 for Brukerutvalget 
 
Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet (BU) er oppnevnt og arbeider etter de prinsipper som er 
trukket opp av SI. Samarbeidet med ledelsen er god og administrerende direktør møter på alle 
møtene i brukerutvalget. Der blir hun orientert om de aktivitetene BUs medlemmer har deltatt 
på, hun orienterer om saker hun er opptatt av og som skal opp i Styret. Her er det 
toveiskommunikasjon og rom for å komme med synspunkter.  
 
BU blir bedt om uttalelser og innspill i pågående arbeid i SI. Vi blir oppfordret til å ta opp det vi 
selv er opptatt av og som vi ser vi må arbeide videre med for å sikre brukermedvirkning og saker 
som har konsekvenser for pasienter og pårørende.  
 
BU ønsker å legge møtene sine nærmere Styremøtene i tid, slik at vi i større grad kan ha innspill 
til det som kommer opp. 
 
I 2018 har leder og nestleder deltatt i Styret som observatører med tale og forslagsrett. Alle BUs 
medlemmer blir invitert til å møte Styret 2 ganger i året. På disse møtene har BU valgt å velge ut 
saker som vi ønsker å sette fokus på og ha dialog med Styret om.   
 
BU har hatt samarbeidsmøte med brukerutvalgene ved de lokalmedisinske sentrene på Fagernes 
og på Otta. Dette oppleves som positivt, og vi ser at vi har flere saker vi kan samarbeide om. 
Utvalgene har representanter i det arbeidet som nå starter angående utvikling av tilbudene i DPS 
og samlokalisering med de lokalmedisinske sentrene.  
 
BU har avgitt en uttalelse til Styret i Helse Sør-Øst i forbindelse med avgjørelsen om fremtidig 
sykehusstruktur og bygging av «Mjøssykehuset». Brukerutvalget peker på at en utsettelse eller en 
endring i prioriteringsrekkefølgen vil bli en alvorlig svekkelse av helsetilbudet for lang tid 
framover for Innlandets befolkning. 
 
Leder og nestleder har deltatt på de halvårlige møtene som det regionale Brukerutvalget i Helse 
Sør- Øst arrangerer. Dialog, gode innspill og ideer gjør at dette er en utmerket arena for læring og 
hvordan vi kan bidra til et godt samarbeid mellom helseforetakene og innen eget helseforetak, 
likedan hvordan brukermedvirkning kan gjøre en forskjell i behandling og rehabilitering. 
 
BU har en unik mulighet til å informere om saker vi er opptatt av, på siste side av SI-magasinet. 
Det gjør at medlemmene i utvalget blir mere synlig i eget foretak. 
 
BRUKERUTVALGETS FOKUSOMRÅDER I 2018 

Brukerutvalget har i 2018 beholdt de samme 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). 
 
 
 
 



SYKEHUSSTRUKTUR OG SAMHANDLING 

BU har ny sykehusstruktur, det framtidige målbildet, opp på hvert møte. Vi blir hele tiden 
oppdatert og orientert om prosessen. Dette vil også bli en gjenganger i 2019. Våre standpunkter 
er referert i innspillet til Helse Sør-Øst RHF. 
Endret foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen til Akershus universitetssykehus har vært et 
gjennomgangstema i 2018. Dette får store konsekvenser for SI.  
Vi har fått god orientering hele veien og flere av oss har sittet i råd og utvalg hvor dette har vært 
jobbet med. Vi mener det har vært en god prosess. 
 
I prosjektet «SI mot 2022» er det opprettet et innsatsteam som jobber med tilpasninger til 
redusert opptaksområde og divisjoner i balanse. BU vil delta i dette for å ha fokus på at 
pasientene får den behandling og oppfølging de har krav på. 
 
BU har deltatt i arbeidet med ny samarbeidsavtale som skal tre i kraft 1.mars 2019. En avtale som 
inneholder gode formål for samarbeidet, men vi er bekymret for om kommunene er i stand til å 
innfri forventningene som avtalen legger opp til. Det må jobbes for at de Geografiske 
samarbeidsutvalgene får en enhetlig struktur i tråd med intensjonene. 
 
KVALITET OG PASIENTSIKKERHET 

BU er opptatt av at det skal være god kvalitet og pasientsikkerhet på alle nivåer i organisasjonen. 
Det er stadig endringer i sykehusets rutiner, prosedyrer og praksis, likedan endringer i 
arbeidsmiljøet, bruk av tekniske hjelpemidler og utdanning av personell. Det skjer mye positivt 
som er til pasientenes beste. Vi er opptatt av at implementering og endring skjer, men det 
betinger at det sørges for at kvaliteten på disse endringene kvalitetssikres. 
 
BU er opptatt av at tilbudet til pasienter med hjerneslag må styrkes, og SI må ha som mål å 
tilfredsstille nasjonale retningslinjer for slagbehandling med slagsenter og slagenheter. 
 
Brukerutvalget har også i 2018 satt fokus på ivaretakelse av taushetsplikten og har fått trykt opp 
nye «Hysj-kort». Disse ble distribuert til avdelingene og lagt på venterom. Likedan har vi påpekt 
at arbeidet med hygiene og smittevern ikke er tilfredsstillende. Vi ønsker at det jobbes videre med 
det. 
 
SAMARBEIDE MELLOM SOMATIKK OG PSYKISK HELSEVERN, INKLUSIVE 
SPESIALISERT RUSBEHANDLING (TSB) 
 
Brukerutvalget er opptatt av et godt samarbeid mellom somatikk og psykisk helsevern. Vi er blitt 
orientert om pakkeforløp Psykisk helsevern og håper at målet om å forbedre behandlingstilbudet 
på psykisk helse og rus, vil føre til reduksjon og uønsket variasjon. Målet må være at alle får en så 
god og effektiv behandling som mulig. Å følge med dette blir en viktig sak i 2019. 
FACT- team er samarbeidsteam mellom kommune og spesialisthelsetjenesten og denne måten å 
jobbe på med pasienter med psykiske lidelser og rusproblematikk tror vi er god og at 
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten sammen med brukere kan gi økt livskvalitet 
og færre innleggelser for de pasienter det gjelder. 
 
 
 
 
 
 



AVSLUTNING 

Det er viktig med god dialog med de brukerorganisasjonene medlemmene representerer, og 
Brukerutvalget vil arrangere en dialogkonferanse i 2019.  BU vil påpeke at behovet for 
habilitering og rehabiliteringsplasser vil øke. Nedbygging i spesialisthelsetjenesten må ikke gå 
raskere enn at det bygges opp ett kvalitetsmessig godt nok tilbud i primærhelsetjenesten. 
BU bidrar inn i det viktige arbeidet med pasientforløp og i arbeidet med Utviklingsplanen og 
Virksomhetsplanen. 
 
BU har gjentatte ganger påpekt behovet for en luftambulanse for å dekke behovet for den 
folkerike delen av Oppland og nesten hele Hedmark. Vi kan ikke vente på dette til 
«Mjøssykehuset» er på plass. 
 
 
Gerd E. Nonstad 
Leder i Brukerutvalget 
 
 
 
 
Årsrapport 2018 for Brukerutvalget 
 
Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet ble første gang oppnevnt av Styret i Sykehuset Innlandet 
HF i februar 2004. Medlemmene oppnevnes for to år med mulighet for forlengelse. Det er ikke 
mulig å sitte mer enn 3 perioder. 
 
Brukerutvalgets rolle er å være et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker 
som angår tilbudet til brukere, pasienter og pårørende i virksomhetsområdet.  Videre skal utvalget 
være et forum for tilbakemelding fra brukerne, pasienter og pårørende om erfaringer innenfor de 
ansvarsområdene og oppgavene som helseforetakene har, samt et samarbeidsforum mellom 
helseforetaket og brukerorganisasjoner.  

 
Mandat  

Brukerutvalget skal arbeide for: 
 

• Arbeide for gode, likeverdige og brukerorienterte helsetjenester uavhengig av alder, 
kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemning.  

• Arbeide for at helseforetakets tjenester og tilbud har høy kvalitet og gir gode 
pasientforløp på tvers av tjenester og forvaltningsnivå. 

• Bidra til god medvirkning fra brukere, pasienter, pårørende og deres organisasjoner.  
• Bidra til at brukerkompetansen blir benyttet som grunnlag for planlegging, gjennomføring 

og evaluering av helsetjenestene. 
 
Styret vedtok veileder for brukerutvalg i styremøte 21.3.2014. Her beskrives forslag til mandat, 
prosessen med nominering, oppnevning og konstituering, samt arbeidsform og administrasjon.  
 
Brukerutvalget skal representere brukere, pasienter og pårørende i helseforetakets 
virksomhetsområde. Medlemmene er personlig oppnevnt av helseforetakets styre på bakgrunn av 
sine erfaringer, kompetanse, nettverk, verv og organisasjonstilknytning.  
 
 



Sammensetning av Brukerutvalget 

Nåværende Brukerutvalg i Sykehuset Innlandet ble oppnevnt i juni 2018:  
 

Gerd Elisabeth Nonstad leder, foreslått av Kreftforeningen 
Svein Erik Lund nestleder, foreslått av FFO, Oppland 
Aage Willy Jonassen, foreslått av Hedmark fylkeskommune eldreråd 
Svein Olav Karlsen, foreslått av Oppland fylkeskommune eldreråd 
Stig Haugrud, foreslått av RIO Innlandet 
Gunn Rauken, foreslått FFO Hedmark 
Inger Skauen, foreslått av FFO Hedmark 
Kjell Viggo Eilertsen, foreslått av Mental Helse Oppland 
Jøran Halvorsen, foreslått av Mental Helse Hedmark 
Anders Nupen Hansen, foreslått av SAFO 

 
Aktivitet 

Brukerutvalgets fokusområder i 2018 har vært:   
 

• Sykehusstruktur og samhandling 
• Kvalitet og pasientsikkerhet 
• Samarbeid somatikk og psykisk helsevern 

 
Høringsuttalelser:  
 
Brukerutvalget har i 2018 avgitt høringsuttalelser på ny framtidig sykehusstruktur i forbindelse med 
behandlingen av idèfaserapporten i Styret i Helse Sør-Øst RHF.     
 
Dialogkonferanse:  
 
Den årlige dialogkonferanse med brukerorganisasjonene i Oppland og Hedmark ble ikke avholdt i 
2018, men utsatt til 31. mai 2019. 
 
Møte mellom Brukerutvalget og Styret:  
 
Det avholdes halvårige møter mellom Brukerutvalget og Styret. Dette er nyttige møter for å 
ivareta en god og hensiktsmessig dialog mellom Brukerutvalget og Styret for å ha fokus på viktige 
saker.    
 
Samarbeid med Helse Sør-Øst RHF: 
Regional kontaktperson i 2018 har vært Gry Halvorsen. Hun har deltatt på møte i Brukerutvalget 
som observatør. Det har i 2018 vært avholdt 2 møter i Helse Sør-Øst med ledere, nestledere og 
koordinatorer for Brukerutvalgene.   
 
Møter i Brukerutvalget:  
 
Det har vært gjennomført 10 møter i Brukerutvalget i 2018. Brukerutvalget har i 2018 behandlet 75 
saker. Faste saker på møtene har vært orienteringer ved administrerende direktør, gjensidig 
erfaringsutveksling og informasjon om brukermedvirkning, samt Brukerutvalgets time. Noen av 
sakene som har vært drøftet eller informert om er:   
 

- Årsrapport og Årlig melding 2017  



- Årsmelding 2017 fra Pasient- og brukerombudet  
- Læringsnettverket - brukermedvirkning (trygg utskriving) 
- Pasientsikkerhetsprogrammet (tavlemøter og visittstol) 
- Sykefraværet i Sykehuset Innlandet   
- Status Pasientsikkerhetsprogrammet 
- Orientering om ny struktur for utdanning av leger (ny LIS-ordning) 
- Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Valdres 
- Informasjon om endringer av tilbudet innen habilitering og rehabilitering 
- Status Utviklingsplanen 
- Liggetider og reinnleggelser – stemmer det at liggetiden går ned og antall reinnleggelser 

går opp? 
- Pakkeforløp i Psykisk helsevern 
- Serviceprosjektet 
- HSØ prosjektet «innsyn i egen journal» 
- Arbeid som erfaringskonsulent i psykisk helsevern – brukermedvirkning i praksis 
- Pasientforløp hjerneslag – status i arbeidet 
- Kort om Sykehuset Innlandet på Internett, Brukerutvalgets internett side og «siste side i 

SI-magasinet» 
- Markering av «Hva er viktig for deg dagen 6. juni 2018» 
- Høring om avvikling av meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3- 3 m.m. 
- Framtidig sykehusstruktur 
- Status endret foretakstilhørighet Kongsvinger regionen 
- Orientering om Likepersonsarbeidet ved SI Gjøvik 
- Endret foretakstilhørighet for Kongsvinger regionen og endrede pasientstrømmer 
- Brukermedvirkning innen Psykisk helsevern 
- Forskning og innovasjon i Sykehuset Innlandet 
- Orientering - En felles arbeidsgruppemøte med Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset 

Innlandet arbeider med videreføring av Sykehuset Innlandets idéfase. 
- Framtidig målbilde - Status og videre prosess 
- Høring – etablering av nasjonalt Eldre, - pasient- og brukerombud 
- Årsplan 2017 og tidspunkt for møtene i Brukerutvalget 
- Innføring av medikamentell kreftbehandling i SI 
- Mandat for utredning av framtidig tilbud ved DPS Gjøvik-Valdres, DPS-Lillehammer 

Otta og framtidig tilbud innen lungerehabilitering 
 
Referatene fra Brukerutvalgets møter refereres til Styret som orienteringssak.  
 
Brukerutvalget er representert i en rekke råd og utvalg i helseforetaket som kvalitet- og 
pasientsikkerhetsutvalg, kliniske etikk komiteer, overordnet samarbeidsutvalg, geografisk 
samarbeidsutvalg, ulike pasientforløp, samt i ulike nettverk og arbeidsgrupper.  
 
I tillegg til Årsrapporten utarbeides det Årlig Melding for Brukerutvalget. Årlig Melding for 
Brukerutvalget er en oppsummering av arbeidet med Brukerutvalgets fokusområder og hvilke 
områder utvalget er spesielt opptatt av. Årlig Melding fra Brukerutvalget inngår i Årlig melding 
for Sykehuset Innlandet.   
 
Gerd Elisabeth Nonstad 
Leder i Brukerutvalget                                                
                                                                                                     Geir Silseth  
                                                                                                     Koordinator  
       for Brukerutvalget 


