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 Møtereferat (godkjent) fra møte i Brukerutvalget 09.06.2021 

Referat: Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF Dato 9. juni 2021 

  Tid Kl. 09.30-15.30 

  Sted Buttekvern1 

Deltakere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra Brukerutvalget: Gunn Rauken, Aage Willy 
Jonassen, Anne Grete Mortensen, Jøran  
Halvorsen, Bjug Ringstad, Nils-Oluf Bradal,  
Ida Skrindsrud og Finn-Andre Nilsson 
 
Fra Pasient- og brukerombudet: 
Rådgiver Astrid Gran Nordheim    
 
Fra Ungdomsrådet: 
Marit Viola Strandbakke 
Mie Strand 
 
Fra Sykehuset Innlandet:    
Adm. direktør Alice Beathe Andersgaard, 
avd. sjef samhandling og brukermedvirkning 
Marthe Flugstad og spesialrådgiver Geir 
Silseth   
 
Forfall: Ingvill Fjellstad Bø 

  

 
Følgende saker ble drøftet/orientert om: 

Saksnr. Sakstittel/-innhold 

44-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Innkalling og saksliste ble godkjent.  
 
Bjug Ringstad stilte spørsmål om i hvilke grad Brukerutvalget har muligheter til 
å gi innspill på kommende styresaker.  
Brukerutvalget ønsker at det orienteres kort om kommende styresaker i 
forbindelse med administrerende direktørs orienteringer.     
 

45-2021 Orienteringer v/ administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard.   
 
- Status covid-19 
Pr. åttende juni var det åtte innlagte pasienter, av de to på respirator. Det er kun 
ti ansatte i karantene. Vaksinasjonen av ansatte går etter plan. Det har vært 
utfordringer med uklart regelverk for grensepassering og karanteneplikt for 
utenlandske vikarer og ansatte.  
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Endringer i bioteknologiloven:  
Tidlig ultralyd ( omkring svangerskapsuke 12 ) og en blodprøve (NIPT ) som 
fosterdiagnostisk skal tilbys alle kvinner over 35 år fra 1. september og skal 
gjennomføres til alle kvinner fra 1.2.2022. Ved avvik skal second opinion utføres 
av et annet sykehus. En etisk problemstilling er at det ikke bare er svært alvorlig 
patologi som kan avdekkes. 
 
Aktivitet og ventetider:     
 
Aktiviteten begynner å ta seg opp igjen mot normalnivå.  I mai hadde Sykehuset 
Innlandet gjennomsnittlig 1143 pasientmøter daglig.    
Ventetiden for somatikk var 57 dager, for voksenpsykiatri var gjennomsnittlig 
ventetid 43 dager, for psykisk helsevern barn og unge 61 dager og for TSB var 
ventetiden på 32 dager i mai.  
 
Andel fristbrudd for pasienter som har fått første undersøkelse / behandling var 
i mai 4 % for SI samlet (215 pasienter). Fristbrudd for ventende var 4,3 % (526 
pasienter). 
Både fristbrudd for de som har startet behandling og ventende viser en økning 
fra foregående måned. Det er spesielt fagområdene hudsykdommer, urologi og 
psykisk helsevern barn og unge som har utfordringer med fristbrudd.  
  

46-2021 Orientering fra medlemmene i Brukerutvalget  
(Hver enkelt av medlemmene i utvalget orienterer om eventuell 
brukermedvirkning siden sist og eventuelle innspill til ledelsen.)  
 
Bjug Ringstad deltok i møte i Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget i divisjon 
Habilitering og rehabilitering og i Brukerrådet for divisjonen 27. mai. Han 
orienterte fra møtene.  
 
20. mai deltok han på møte i kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalget ved divisjon 
Elverum-Hamar. Uønskede hendelser ble gjennomgått.   
21. mai deltok han på møte i arbeidsgruppa «omstilling divisjon Gjøvik– 
Lillehammer, og 2. juni deltok han på møte i styringsgruppa for den nye 
bioteknologiloven.    
 
Ida Skrindsrud har ikke deltatt på noe siden sist. 
 
Aage Willy Jonassen deltok 11. mai og 8. juni på møter i styringsgruppa for OU-
programmet. Tema på møtene var samling av fag og funksjoner. 
12. mai var det møte i arbeidsgruppe MR-hjerte. Fra 1. januar 2022 skal dette 
være på plass i Sykehuset Innlandet. I fjor var det ca. 200 pasienter fra Innlandet 
sykehusområde som hadde MR-hjerte undersøkelse, og undersøkelsene skjedde 
på Oslo Universitetssykehus eller hos Aleris. Helse Sør-Øst RHF har bestemt at 
helseforetakene skal overta dette tilbudet. I dag er det ordinært MR-tilbud på 
fire steder, SI Hamar, SI Elverum, SI Lillehammer og SI Gjøvik.  
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Tilbudet kan videreutvikles med MR-hjerte og det er diskusjon hvor mange 
steder MR-hjerte bør tilbys.  
25. mai deltok han på møte i styringsgruppa for elektronisk kurve og 
medikasjon.  
 
Han deltok på møtet i Sentralt kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg 25.mai. Aage 
Willy synes foredraget fra Randi Welhaven om helserett var interessant.  
 
3. juni var han vara for Gunn i kvalitet og pasientsikkerhetsutvalget på SI Tynset.  
 
Gunn Rauken deltok 11. mai og 8. juni på møter i styringsgruppa for OU-
programmet.  Hun har deltatt på ukentlige møter om pandemisituasjonen i 
Overordnet samarbeidsutvalg (OSU).  
 
Sykehuset Innlandet har fått 951 000 i samhandlingsmidler fra HSØ. Midlene 
skal gå til «Parkinson nett» og «Kompetansebroen» og «Helsefellesskap».  
   
Videre har hun deltatt på tre møter i arbeidsgruppa som har arbeidet med 
planlegging av «Hva er viktig for deg dagen 2021».  
 
Jøran Halvorsen har deltatt på tre møter og to workshop i pasientforløp intoks. 
Pasientorganisasjonene var invitert til å delta på workshop, men ingen ønsket å 
delta. Det var skuffende. For øvrig har både kommunene, somatikken og de 
prehospitale tjenestene vært invitert til å gi innspill 
 
8. juni var det møte i Geografisk samarbeidsutvalg Elverum-Hamar. Jøran stiller 
spørsmål om hvorfor ikke andre saker enn bare det som omhandler pandemien 
settes på sakslista. Slik har det vært under hele pandemien.  
  
Anne Grete Mortensen har ikke deltatt på noe siden sist. 
 
Nils- Oluf Bradal har ikke deltatt på noe siden sist.  
 
Finn-Andre Nilsson har ikke deltatt på noe siden sist. 
 
Marit Viola Strandbakke (Ungdomsrådet) har deltatt på møter om 
pasientforløp intoks og på møter i arbeidsgruppa som har planlagt 
gjennomføringen av «Hva er viktig for deg dagen»: 
 
Astrid Gran Nordheim (Pasient- og brukerombudet) orienterte om møte 
mellom Pasient- og brukerombudet og divisjon Psykisk helsevern.  Tema for 
møtet var involvering av pårørende i saker der det er nødvendig å benytte tvang.  
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47-2021 Markering av «Hva er viktig-for-deg-dagen 9. juni» v/ fagleder 
Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring (RPPO) Valborg Brøste. 

Målet med dagen er å oppmuntre til flere gode samtaler mellom de som gir 
helse- og omsorgstjenester og de som mottar disse tjenestene. Ved at 
helsepersonell stiller et enkelt, men viktig spørsmål; «Hva er viktig for deg?», 
flyttes oppmerksomheten fra «Hva er i veien med deg?». 

Erfaring viser at aktiv deltakelse i utformingen av egne mål øker pasientens 
motivasjon og styrker mestringen og fremmer god helse. Et annet viktig mål er 
at helsepersonell skal bli flinkere til å lytte, til å forstå hva som er viktig for den 
enkelte pasient eller bruker. Siden starten i Norge i 2014 har «Hva er viktig for 
deg?» blitt en internasjonal bevegelse der 50 land over hele verden deltar. 

Initiativet for dagen startet gjennom Gode pasientforløps læringsnettverk, en 
satsning som gjennomføres av Kommunenes Sentralforbund (KS) i samarbeid 
med Folkehelseinstituttet (FHI). 

Formålet med læringsnettverket Gode pasientforløp er å støtte kommunene og 
helseforetakene i å bedre overgangene i pasientforløpet mellom sykehus og 
kommune, internt i kommunen eller internt i sykehus. Det skal også sikre 
brukernes behov for å møte helhetlige, trygge og koordinerte tjenester. 
 
Her er link til Gode pasientforløp –  Hva er viktig for deg?-dagen 2021 - KS 
og webinar om «Hva er viktig for deg – dagen» - som ble sendt denne dagen 
Hva er viktig for deg?-Dagen - YouTube (trykk controll og klikk for å åpne 
linkene).  
 
Presentasjon følger med som vedlegg til referatet.  
 

48-2021 Forskningsprosjekt om Prehospital smertelindring av akutte smerter 
v/overlege i anestesi Lars Olav Fjose SI/Norsk luftambulanse.  
 
Overlege Lars Olav Fjose ønsker å komme i dialog med Brukerutvalget om et 
forskningsprosjekt om prehospital smertelindring som han deltar i. Ved sterke 
smerter er pasientene i ambulansetjenesten i en sårbar situasjon, men 
forskningsprosjektet vil kunne gi nyttig kunnskap.   
 
Divisjon Prehospitale tjenester har utarbeidet prosedyre om pasienter er 
samtykkekompetente.  
 
Planlagt oppstart av studiet er i løpet av høsten.  
 
Presentasjonen følger med som vedlegg til referatet. 
 

https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/eldreomsorg/gode-pasientforlop/kunnskapsgrunnlag-og-verktoy/hva-er-viktig-for-deg-dagen-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=70Tzc3vhSO0
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49-2021 Sykehusstruktur – oppsummering og betraktninger om veien videre etter 
Helse Sør-Øst sitt styrevedtak 28.mai v/prosjektdirektør Roger Jenssen.     
 
Prosjektdirektør Roger Jenssen orienterte om Helse Sør-Øst RHF styrets vedtak, 
null-pluss alternativet, innholdet i konseptfasen og tidslinje.  
Høie hadde møte 7. juni med ordførerne i Innlandet for å høre deres syn på 
vedtakene i Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst RHF om ny sykehusstruktur. 
Helseministeren ga uttrykk for at han mener saken nå er tilstrekkelig utredet og 
signaliserte at han vil behandle saken i et foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 15. 
juni. 
Etter vedtak i foretaksmøte 15. juni utarbeider Helse Sør-Øst RHF mandat for 
konseptfasen. I konseptfasen skal ulike alternativer utredes og null-pluss 
alternativet skal være med som et referanse-alternativ.  Konseptfasen 
inneholder steg en og steg to. I steg 1 av konseptfasen så skal alternativ modell 
velges. I konseptfasens steg 2 utdypes det anbefalte løsningsalternativet fra steg 
1 med skisser, tegninger, kalkyler og utredninger.. Mandatet for konseptfasen 
skal styrebehandles i Helse Sør-Øst RHF 
 
Presentasjonen følger med som vedlegg. 
 
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
 

50-2021  Status OU-programmet v/ programdirektør Jens Schanke Dølør    
 
Det ble orientert om: 

- Status programplan med milepælsplan 
- Status «Samling av fag, funksjoner og avdelinger» 
- Status «Utvikling av samhandling, desentralisering og prehospitale 

tjenester 
 
Programplan 1.0 sendes på «intern høring». Brukerutvalget involveres. Dette 
blir en plan som rulleres årlig og sees i sammenheng med rullering av 
virksomhetsstrategien. Programplanen skal være ferdig før sommerferien og 
sendes til Brukerutvalget.  
 
Gunn Rauken orienterte om at det er planlagt dialogkonferanse med 
brukerorganisasjonene mandag 15. november, og da bør både sykehusstruktur 
og OU-programmet være tema. 
 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. Brukerutvalget utarbeider en 
forventningsliste til OU-programmet som sendes programdirektør.   
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51-2021 Doktorgrad om vold og trusler mot sykepleiere, og hvordan man kan 
forstå årsak og konsekvenser av dette, og i neste omgang utvikle gode 
forebyggende tiltak v/ sikkerhetsrådgiver HMS Frode Johansen. 
 
HMS sikkerhetsrådgiver Frode Johansen orienterte om søknad om midler til å 
skrivedoktorgrad om vold og trusler mot sykepleiere. Prosjektets hovedmål vil 
være å få en inngående forståelse av vold og avmakt, sett fra både ansattes og 
brukeres perspektiv, samt bruke denne kunnskapen i forebygging av brukeres 
opplevde avmakt, og vold og trusler mot sykepleiere.  
 
Presentasjonen følger med som vedlegg til referatet. 
 
 

52-2021 Brukerutvalgets time   
 
 
- Informasjon fra leder 
 
Gunn Rauken orienterte om at hun fikk en henvendelse fra Nina Roland, som er 
leder for det regionale brukerutvalget. Hun ønsket å høre hva Brukerutvalget i 
Sykehuset Innlandet mener om framtidig sykehusstruktur før saken skulle 
behandles i det regionale brukerutvalget.  
 
Kjartan Thøring går ut av det regionale brukerutvalget fra årsskiftet, så da 
oppnevnes det ny kontaktperson.    
 
- Saker til neste møte:  
 

- Rehabilitering etter covid-19 
- Evaluering av Brukerutvalget 
- Gjennomgang av mandatet for Brukerutvalget  
- OU-programmet 

  
- Evaluering av dagens møte  
 
Det ble gjennomført en kort evaluering av dagens møte.  
 
Leder Gunn Rauen ønsket alle sammen en riktig god sommer. 🌞🌞 
 

53-2021 Eventuelt 
 
Ingen saker.  
 

 


	Følgende saker ble drøftet/orientert om:

