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3. JANUAR 2022 I SYKEHUSET INNLANDET HF 
 
 
 
Forslag til 

VEDTAK: 
 
 
Styret tar referater fra møter i Brukerutvalget 19. januar og fra Ungdomsrådet 3. januar 2022 
i Sykehuset Innlandet HF til orientering.  
 
 
 
 
 
 
Brumunddal, 21. januar 2022 
 
 
 
Alice Beathe Andersgaard 
administrerende direktør 
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Møtereferat (godkjent) fra møte i Brukerutvalget 19.01.2022 

Referat: Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF Dato 19.01. 2022 

  Tid Kl. 08.30-13.30 

  Sted Digitalt møte 

Deltakere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra Brukerutvalget: Gunn Rauken, Aage Willy Jonassen  
Jørund Halvorsen, Synnøve Bertelsen, Bjug Ringstad, 
Ida Skrindsrud, Finn-Andre Nilsson,  
Nils Oluf Bradal og Ingvill Fjellstad Bø.   
 
Fra Ungdomsrådet:  
Marit Viola Strandbakke og Amund Myrvold 
 
Fra Sykehuset Innlandet:    
Adm. direktør Alice Beathe Andersgaard, avd. sjef 
samhandling og brukermedvirkning Marthe 
Flugstad, spesialrådgiver Geir Silseth og sekretær 
Trine Flåten Skarstein  
 
Forfall:  
Pasient- og brukerombud Tom Østhagen.   
 

  

 
Følgende saker ble drøftet/orientert om: 

Saksnr. Sakstittel/-innhold 

01-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 

02-2022 Orienteringer v/ administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard.   
 
− Status covid-19  
Administrerende direktør orienterte om prognoser fra FHI om at den 
kommende vinterbølge fra slutten av januar-mars kan medfører inntil 200 nye 
sykehusinnleggelser per dag i Norge. 
For Sykehuset Innlandet vil dette kunne bety 31-40 innlagte og 14-18 på 
respirator og det er langt flere med pasienter med Covid enn SI har hatt 
tidligere.  
 
Men det er usikkerhet hvordan dette utvikler seg da det er satt inn 
kontaktreduserende tiltak i samfunnet og så ser det ut som omikron gir mildere 
sykdom enn Delta-viruset. 
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Pandemien har ført til stort etterslep på pasientbehandlingen. Antall pasienter 
som skal ha time i løpet av tre uker er økt fra 1800 pasienter til 3000 pasienter 
den første uken i januar.  I samme periode har antall pasienter som venter på 
kontrolltime økt fra 16 000 til 22 000. De pasienter som trenger rask vurdering/ 
behandling prioriteres.   
 
− status styresaker  
Månedsrapporten:  
Aktiviteten i desember vært 2,6 prosent høyere enn plantall. Dette til tross for at 
det har vært redusert elektiv aktivitet på enkelte enheter de siste ukene før jul, 
som følge av pandemien. Aktiviteten er betydelig høyere enn på samme tid i 
2020. 
 
Aktivitetsveksten i 2021 skal sammenlignes med aktivitetsnivået i 2019 ved 
vurdering av prioriteringsregelen. Per desember har samtlige tjenesteområder, 
med unntak av tverrfaglig spesialisert rusbehandling, en vekst i antall 
polikliniske opphold sammenlignet med samme periode i 2019. 
 
Foreløpig årsresultat er på minus 16 millioner kroner, dette er 40 millioner 
kroner etter budsjett.  
 

03-2022 Orientering fra medlemmene i Brukerutvalget  
(Hver enkelt av medlemmene i utvalget orienterer om eventuell 
brukermedvirkning siden sist og eventuelle innspill til ledelsen.)  
Bjug Ringstad har deltatt på møte i arbeidsgruppa som arbeider med program 
og gjennomføring for rehabiliteringskonferansen. Konferanse må arrangeres 
digitalt eller avlyses. Frist for avbestilling er 29. januar. Det blir nytt møte i 
slutten av januar for å beslutte hvordan dette blir. 
 
Nils Oluf Bradal har ikke deltatt på møter siden sist. 
 
Ida Skrindsrud har deltatt på BDS Prosjektgruppemøter 3. januar, 17.januar og 
22. januar. Videre har hun deltatt på BDS Styringsgruppemøter 8.desember 
2021 og 13. januar. Det ble orientert fra møtene.  
 
Ingvild Fjellstad Bø fortalte at hun ikke har noen verv etter at OSU Gjøvik ble 
erstattet med Helsefellesskapsmøter.  
 
Finn-Andre Nilsson har ikke deltatt på møter siden sist. 
 
Synnøve Bertelsen skulle i dag ha vært på møte i Klinisk Etikk-komite psykisk 
helsevern, men på grunn av møtekollisjon med møte i Brukerutvalget i dag, så 
kunne hun ikke møte.  
 
Aage Willy Jonassen deltok på styremøte 16. desember. Han deltok på møte i 
Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalget i prehospitale tjenester 5. januar, på møte 
i Forskningsutvalget 7. januar og i møte i Sentralt kvalitet- og pasient-
sikkerhetsutvalg 11. januar. I tillegg har han deltatt på to arbeidsmøter i 
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Brukerutvalget som har arbeidet med høringsuttalelser til medvirkningsplan og 
vurderingskriteriene. Det ble referert fra møtene og spørsmål som fremkom ble 
svart ut av Aage Willy. Han anbefalte også medlemmene i Brukerutvalget om å 
høre på sykehustalen fra Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol.   
 
Sykehustalen ligger tilgjengelig på departementets nettside 
www.regjeringen.no/sykehustalen2022 
 
Gunn Rauken har deltatt på ukentlige møter i Helsefellesskapet om covid-19. 
13.desember deltok hun på Partnerskapsmøte. Videre har hun deltatt på møte i 
Brukerrådet på Granheim. Brukerrådet var bekymret for dårlig legebemanning 
på Granheim og ønsker å løfte saken til Brukerutvalget.  
 
13. desember deltok hun på forberedende møte med AD og tillitsvalgte i 
anledning møte i styringsgruppa for konseptfasen, og 14. desember deltok hun 
på møte i Ekspertgruppa for OU-programmet. Videre deltok hun 14. desember 
på første møte i styringsgruppa for konseptfasen. 
  
I tillegg har Gunn hatt to samarbeidsmøter med Aage Willy og Jøran om Årlig 
Melding og vurderingskriterier. 
 
Marit Viola Strandbakke i Ungdomsrådet orientert om siste møte i 
Ungdomsrådet og utfordringene knyttet til rekruttering. Det planlegges en 
helgesamling i slutten av januar og denne har de fått klarsignal til at kan 
gjennomføres. Videre orienterte hun om at Ungdomsrådet har presentert seg i 
avdeling Kompetanse og utdanning. De deltar ellers i forskjellige prosjekter.  
 

04-2022 OU-programmet v/programdirektør Jens Schanche Dølør   
 
Programdirektør Jens Schanche Dølør orienterte om styresaken 28. januar om 
samorganisering og felles ledelse av ØNH, onkologi og bildediagnostikk.  
 
Randi Beitdokken orienterte om forberedelse til neste work shop i 
Ekspertgruppa 2. februar og delte noen refleksjoner rundt det. Blant annet 
kjernevirksomheten som er pasient og pasientperspektivet. Videre refleksjon 
rundt hvordan man er lokalisert i bygget (ene) nå og hva som kan være nyttig i 
nytt bygg.  
Randi Beitdokken informerte deretter om Utviklingsplanen som er sendt ut på 
høring med høringsfrist 20. mars. Innspillene behandles i styremøte 24. mars. 
Brukerutvalget er en av høringsinstansene og OU prosjektet vil gjerne bistå med 
mer dialog før høringsfristen hvis Brukerutvalget har behov for det.  
 
Jens Dølør deltar i helgesamlingen til Ungdomsrådet i slutten av januar med 
tema Utviklingsplan og work shop. 
 
 
 

http://www.regjeringen.no/sykehustalen2022
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Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. I neste møte i 
Brukerutvalget 16. februar settes høringsuttalelse på utviklingsplanen på 
sakslista. Det er da ønskelig med dialog mellom OU-programmet og 
Brukerutvalget rundt en høringsuttalelse.    
 
Presentasjon følger som vedlegg til referatet. 
 

05-2022 Framtidig sykehusstruktur – arbeid med konseptfasen v/prosjektdirektør 
Roger Jenssen    
 
Prosjektdirektør Roger Jenssen orienterte om medvirkningsarbeidet, 
vurderingskriterier og framdrift for konseptfasen. 
 
Første steg i medvirkning avgjøres frem mot august 2022 og medvirkningsplan 
er under utvikling og oppdateres etter innspill. Medvirkningsprosessene ble 
gjennomgått og foreløpige innspill til vurderingskriterier ble gjennomgått. 
 
Brukerutvalget bes om å oppnevne en representant til strategisk 
medvirkningsgruppe.  
 
Gunn foreslo at Brukerutvalget tydeliggjør hva utvalget mener om 0+ 
alternativet i uttalelsen om vurderingskriteriene.  
 
Vedtak:  
 
Høringsuttalelse om medvirkningsplan: 
Brukerutvalget vil innledningsvis nok en gang beklage at Brukerutvalgets leder 
ikke har fått fast plass i styringsgruppa for konseptfasen. Det oppfattes som 
urimelig at ansatte er representert med fem personer, mens pasientene kun er 
representert med en fast brukerrepresentant. Det oppfattes som urimelig at 
Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet kun har fått observatørstatus i 
styringsgruppa. 

Brukerutvalget har gjennom flere år fått jevnlig oppdatering i møtene om 
arbeidet med ny sykehusstruktur, og er meget godt fornøyd med det. 
Brukermedvirkningen i tidligere faser i arbeidet med sykehusstruktur har vært 
meget god og brukerne har vært representert i relevante fora. 

Brukerutvalget har gjennomgått medvirkningsplanen for konseptfasen. 
Brukerutvalget er fornøyd med at utvalget gis mulighet til å delta innen 
områdene «oppdatering av vurderingskriteriene», «faglig vurdering av 
alternativer og «utvikling av hovedprogram».  

Brukerutvalget mener at medvirkningsplanen er god og dekkende for 
ivaretakelse av brukerrepresentasjon i konseptfasen.  

Brukerutvalget mener at også flere brukerorganisasjoner bør orienteres om 
arbeidet med konseptfasen. Om ønskelig kan Brukerutvalget avholde en ny 
dialogkonferanse med brukerorganisasjonene om sykehusstruktur i løpet av 
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våren i samarbeid med prosjektdirektør Framtidig sykehusstruktur og 
programdirektør OU-programmet.    

Brukerutvalget vil delta aktivt i arbeidet med konseptfasen og deltar med 
brukerrepresentanter der dette er aktuelt. Høringsuttalelsen sendes til 
prosjektdirektør Roger Jenssen.      

 
Høringsuttalelse om vurderingskriteriene: 
 
Brukerutvalget har laget en oppdatert versjon av vurderingskriteriene som 
sendes som innspill til prosjektdirektør Roger Jenssen.  
 
Brukerutvalget ønsker utvalget å tydeliggjøre utvalgets syn på 0-pluss 
alternativet:  
 
Dagens sykehusstruktur har ført til funksjonsfordeling og mangel på spesialister 
som kan samles i funksjonelle team. 
For mange steder som skal ha medisinskteknisk utstyr med tilhørende kompetanse. 
0 + alternativet er ikke bærekraftig hvis sykehusstandarden skal være som i landet 
for øvrig. 
 
BU vil at ny struktur skal innfri følgende hovedkrav: 

- Være medisinskteknologisk oppdatert 
- Tilpasset en aldrende befolkning 
- Kunne ferdigbehandle de aller fleste sykdommer og skader 

 
Dette innebærer færre sykehus med alle spesialiteter og funksjonsområder, men 
med lokalmedisinske sentra nærmere der folk bor. 
Oppdaterte prehospitale tjenester som kan utnytte endringen i veistandard siden 
dagens struktur kom på plass og disponere luftambulansekapasitet. 

 Presentasjonen følger som vedlegg til referatet. 
 

06-2022 Arbeid med høringsuttalelser fra Brukerutvalget på medvirkningsplan og 
oppdatering av vurderingskriteriene.  
Det ble arbeidet med Brukerutvalgets høringsuttalelser på medvirkningsplanen 
og oppdatering av vurderingskriteriene.  
   

07-2022 Brukerutvalgets time   
 
Arbeidet med Årlig melding 2021for Sykehuset Innlandet ved spesialrådgiver 
Geir Silseth 
 
Spesialrådgiver Geir Silseth orienterte om prosessen med Årlig melding 2021. 
Brukerutvalget får samme mulighet som ledergruppa og tillitsvalgte (TV-20) til 
å komme med innspill til Årlig melding på foretaksnivå. Årlig melding fra 
Brukerutvalget og fra Ungdomsrådet følger som vedlegg til årlig melding fra 
Sykehuset Innlandet. 
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Videre ble det diskutert om det er nødvendig å ha både Årsrapport og Årlig 
melding fra Brukerutvalget. Det ble bestemt at rapportene fra neste år slås 
sammen.      
  
Forslag til Årlig melding 2021 fra Brukerutvalget. 
 
Bjug Ringstad hadde forslag om tilføyelse av en setning. Det ble bestemt at 
arbeidsgruppa vurderer eventuell endring. Ingen endringsforslag ellers.  
 
Saker til framtidige møter 
 
Til møtet 9. februar:  

• OU-programmet (høring Utviklingsplanen) 
• Sykehusstruktur – konseptfasen 
• Prioritering i helsevesenet (foredrag fra assisterende direktør medisin og 

helsefag Siv Cathrine Høymork. 
• Om Ekspertpanelet ved Siv Kathrine Høymork. 

Til møtet 23.mars: 
 

• OU-programmet  
• Sykehusstruktur – konseptfasen 
• Forskning og innovasjon 
• Brukermedvirkning i forskning 

08-2022 Eventuelt 
 
Ingen saker. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Side 8 av 9 

 

 
 
Møte: Møte i ungdomsrådet SI 
Møtedato: 03.01.2022 
Sted: Digitalt: Norsk Helsenett 
Deltakere:  
Medlemmer i UR: Amund J. Myrvold, Marit Viola Ringstad Strandbakke, Margit Køhn 
Silnes, Mie Strand, Malin Sømåen Engen, Jon Eirik Hangård. 
Koordinatorer for UR: Christine Vagstad Johansen, Kristin Nyhus  
For Brukerutvalget: Jøran Halvorsen  
Fra SI: Marthe Flugstad, Sverre Sætre 
Referent: Kristin Nyhus/Christine Vagstad Johansen 
 

 Saksliste/innhold Ansvar 
55/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent Amund 
56/2021 Godkjenning av referat fra forrige møte. Godkjent Amund 
57/2021 Sverre Sætre informerer om Helsefelleskapet  

Samhandling mellom helseforetakene og kommunene. Ønsker å 
systematisere samarbeidet, samt det skal bli mer forpliktende. 
1.møte er 19.1.22, mål om å få på plass mandat og fagutvalg.  
Samt videreutvikle samarbeidet rundt barn og unges psykiske 
helse 
 
Dersom UR tenker på temaer som er viktige å sette lys på så har 
UR muligheten til å ønske saker inn til helsefelleskapet.  
  

Sverre 
Sætre 

58/2021 Hva har skjedd siden sist?  
- Pasientintoks – Mie og Amund var med på møte 25.11, 

interessant, spennende og sterkt. Marit og Amund var med 
den 7.12. Siste møte i 2021 var 19.12 hvor Amund deltok. 
Mye tungt fagspråk, vanskelig å følge med.  

- OU med Margit & Marit Viola 14.12. Workshop. Følte ikke 
det var så lett å komme til med UR sine synspunkter ift 
ungdommen.  (Dersom det er vanskelig å komme til under 
møte, anbefales det å komme med innspill skriftlig i 
etterkant.) 

- Brukerutvalget – Marit og Amund deltok i 
Brukerutvalgsmøte 8.12.21. Ønsker på flere digitale 
løsninger i 2022. Bekymring rundt for få sengeplasser, med 
økt luftveissykdommer. Bekymring rundt at for få er 
vaksiner/fullvaksinert. Informasjon om sykehusplanlegging 
og fokus på 0-prosjektet. Fokus på fastlegetjenesten, 
formålet er å samle og skape en bedre gang i 
pasientforløpet (rett behandling til rett pasient til rett tid). 
Legemiddelhåndtering – bekymring rundt at medisinkurve 
ofte ikke er oppdatert, kan fort oppstå feilmedisinering. 
Diskusjon rundt at SI har ett mål om å spare 40 millioner, 
nye ambulanser må kjøpes inn, bekymring rundt at pas. får 
dårligere tilbud pga innsparinger.  
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- Avdeling for kompetanse og utdanning har invitert UR på 
møte den 19.1. Amund og Jon Erik skal holde en 
presentasjon med spørsmål. 

- Marit og Malin jobber med å oppdatere UR- sin 
powerpoint-presentasjon. 

- Anne Godal, forskningsprosjekt BUP. Malin og Marit hadde 
møte med Anne 13.12 på join.helsenett. Prosjekt 
omhandler å bruke musikk i behandling, av psykiske 
smerter og uforklarlig tretthet. Noe usikkerhet rundt om 
UR skal delta i prosjektet.  

- Programmet til helgesamling 2022 
- Usikkerhet rundt gjennomføring med tanke på covid-19 

restriksjoner. Avventer med avgjørelsen om samlingen må 
flyttes eller ikke den 14.januar, da regjeringen legger frem 
nye retningslinjer. Programmet er klart og vi krysser fingra 
for å få gjennomført samling!  
Nytt valg venter, tanker rundt ett «vara-medlem» som kan 
steppe inn ved sykdom hos leder/nestleder. Viktig at hele 
rådet «melder seg på» og ikke at leder/nestleder og vara 
blir en klikk som drar rådet.  

59/2021 Bak kulissene med Marthe 
- Usikkert hvor lenge vi må leve med pandemi og høyt 

belegg i sykehusene, kanskje vil det vare gjennom vinteren. 
Slitasjen på ansatte er stor og pasienter opplever å få 
polikliniske timer og operasjoner utsatt.  

- Pandemien og en utfordrende økonomi, samtidig med 
store avgjørelser om framtidig sykehusstruktur og 
utvikling av organisasjonen, blir utfordrende i 2022.  

- UR har blitt mer synlige på kartet. Rådets stemme 
etterspørres. Ur har gjort en solid jobb i 2021 og håper det 
kan fortsette i 2022. Det blir viktig å utnytte alle ressurser i 
rådet godt slik at en kan delta i så mange fora som mulig 
hvor UR etterspørres.  Oppfordrer alle medlemmene til å 
melde seg på når Marit eller Amund ber om bistand! Alle 
har noe å bidra med! 

- UR må være forberedt på å utsette helgesamlingen i januar 
pga smittesituasjonen.  

- Husk lage møteplan for 2022 så fort som mulig og be Britt 
Haugen legge den på nettet. 
 

Marthe 

54/2021 Rundt bordet 
- Ingen hadde noe spesielt å ta opp. 

 

Alle 

 


	Følgende saker ble drøftet/orientert om:

