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Møtereferat (godkjent) fra møte i Brukerutvalget 23.03.2022 

Referat: Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF Dat
o 

23.03. 2022 

  Tid Kl. 09.30-15.30 

  Sted Buttekvern 2 

Deltakere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra Brukerutvalget: Gunn Rauken, Aage Willy Jonassen  
Jørund Halvorsen, Synnøve Kjølgård, Bjug Ringstad,  
Ida Skrindsrud, Nils Oluf Bradal, Finn-Andre Nilsson    
 og Ingvill Fjellstad Bø.   
 
Fra Sykehuset Innlandet:    
Adm. direktør Alice Beathe Andersgaard, avd. sjef 
samhandling og brukermedvirkning Marthe 
Flugstad, spesialrådgiver Geir Silseth  
 
Fra Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF:  
 
Brukerrepresentant Kjartan Thøring (kontaktperson 
mellom Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet og det 
regionale brukerutvalget). 
 
Forfall: Pasient- og brukerombudet ved Tom 
 Østhagen. 

  

 
Følgende saker ble drøftet/orientert om: 

Saksnr. Sakstittel/-innhold 

18-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Innkalling og saksliste ble godkjent. 

19-2022 Orienteringer v/ administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard.   
- status styresaker   
 
Investeringsbudsjettet 
Sykehuset Innlandet hadde et negativt driftsresultat i 2021 som sammen med 
likviditet fra Helse Sør-Øst RHF gir 88,1 millioner kroner i nye investerings-
midler for 2022. Investeringsmidler skal brukes til investeringer i MTU, IKT, 
ambulanser, senger og vedlikehold av bygg. Dette er langt mindre 
investeringsmidler enn det som det er behov for.  
Finansiell leasing må benyttes til MR-maskin til sykehuset på Gjøvik og til 12 
ambulanser. 
Månedsrapporten 
Det har også i februar vært nødvendig å redusere planlagt aktivitet på grunn av 
høyt sykefravær og pasienter som ønsker å utsette oppmøtet. 
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Antallet kontakter som har passert planlagt tid for oppmøte, både de som venter 
på første time og de som venter på kontroller, øker og er i februar 73 prosent 
høyere enn i februar 2021. 
Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i februar på 5,4 % for SI samlet 
(273 pasienter). Fristbrudd for ventende var 3,5 % (486 pasienter). Både 
fristbrudd avviklede og fristbrudd ventende øker fra foregående måned.   
Det er i februar fagområdene nevrologi, endokrinologi og øyesykdommer som 
har økende andel fristbrudd.  
 
Andelen virtuelle konsultasjoner har økt i tiden med smitte.  Det er bra.  
 
Det er ikke budsjettert med midler til covid-19 i 2022, men det er forventet at 
foretaket vil få kompensasjon for noe av merbelastning for koronapandemien. 
 
- eventuell annen informasjon   
 
Covid-19: 
Daglig rapportering til Helse Sør-Øst RHF for innlagte med Covid-19 avvikles fra 
23.3. Sykehuset Innlandet går ut av grønn beredskap fra mandag 29. mars. 
 
Ukraina: 
Det har allerede kommet flyktninger fra Ukraina. De som har blitt registrert som 
flykninger har rett til alle vanlige tjenester i Norge. 
Det opprettes mottak ved Haslemoen i Våler kommune med 900 plasser. Blir 
trolig også mottak på Drevsjø og i Valdres.   
 
Det er kommunene som primært bistår med helsetjenester. Noen kommuner har 
henvendt seg til Sykehuset Innlandet og meldt inn et behov for tjenester fra 
spesialisthelsetjenesten for forebygging / behandling av psykiske traumer. 
Divisjon Psykisk helsevern skal i samarbeid med Statsforvalter arrangere et kurs 
for å øke kunnskap / kompetanse om traumer for personer som skal arbeide tett 
på flyktningene som på skoler / barnehager / mottakene.   
 
 

20-2022 Orientering fra medlemmene i Brukerutvalget  
(Hver enkelt av medlemmene i utvalget orienterer om eventuell 
brukermedvirkning siden sist og eventuelle innspill til ledelsen.)  
Bjug Ringstad orienterte om:  
 

• 10.02 Møte i kvalitet og pasientsikkerhetsutvalget i divisjon Habilitering 
og rehabilitering.  

• 14.02 og 25.02 Prosjektgruppemøte samlokalisering hjerneslag i divisjon 
Gjøvik-Lillehammer.  

• 18.02 Møte i Strategisk medvirkningsgruppe 
• 21.02 Møte i Klinisk etisk komite SI Lillehammer 
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• 25.02 Programkomitemøte Rehabiliteringforum 
• 10.03-11.03 Kick-off Hovedprogram og mulighetsstudie 
• 16.03 Rehabiliteringsforum.  
• 17.03 Møte i strategisk medvirkningsgruppe 

Nils Oluf Bradal orienterte om: 
 

• 09.03 Møte i Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget divisjon Gjøvik-
Lillehammer.     

Ida Skrindsrud orienterte om:   
 

• 14. februar arbeidsmøte Brystdiagnostisk senter (BDS) til SI Hamar. 
• 21. Februar og 3. mars deltatt i interne arbeidsmøter i Brukerutvalget.    
• 14. Mars ekstra brukerutvalgsmøte for å utarbeide høringsuttalelser. 

Finn-Andre Nilsson 
• Møte i Kvalitet og pasientsikkerhetsrådet DPS Elverum-Hamar.  

Ingvild Fjellstad Bø orienterte om: 
 

• Har ikke deltatt på noe siden sist. 

Synnøve Kjølgård orienterte om: 
• 17.mars så var det sluttmøte i arbeidsgruppa «Oppdrag og Bestilling 

2019 - Trygg utskrivning og legemiddelhåndtering».  

Aage Willy Jonassen orienterte om: 
 

• 16. februar deltok han på felles styreseminar i Helse Sør-Øst.    
• 24. februar deltok han på workshop nr. 5 for Ekspertgruppa i OU-

programmet.   
• 25. februar Styremøte i Sykehuset Innlandet 
• 3. mars og 10 mars var det arbeidsgruppemøte i Brukerutvalget. 
• 14. mars – ekstra brukerutvalgsmøte for å utarbeide høringsuttalelser.  
• 22. mars var det møte i Sentralt kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg 

(SIKPU) 

Aage Willy foreslår at «Sikker legemiddelsløyfe» blir tema i et framtidig møte.  
 
Gunn Rauken orienterte om: 
 

• 10. februar møte i Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget divisjon 
Tynset. 

• 14. februar og 14.03 møte i Ungdomsrådet. 
• 16. februar felles styreseminar i Helse Sør-Øst. 
• 16. februar og 9. mars styringsgruppemøter konseptfasen 
• 17. februar, 24. februar og 10. mars ukentlige møter i Helsefellesskapet.  



 

Side 5 av 20 

 

• 24. februar Work shop i Ekspertutvalget, OU programmet 
• 25. februar styremøte i Sykehuset Innlandet  
• 10.mars møte i arbeidsgruppe som planlegger «Hva er viktig for deg» -

dagen 2022. 
• 21. Februar og 3. mars interne arbeidsmøter i Brukerutvalget.    
• 14. Mars ekstra brukerutvalgsmøte for å utarbeide høringsuttalelser. 
• 17.februar og 10. mars samarbeidsmøte med Kjartan Thøring fra det 

regionale brukerutvalget. 
 
Jøran Halvorsen orienterte om: 
 

• Har ikke deltatt på noe siden sist. 
 
Kjartan Thøring: 

• Orienterte om at han hadde tatt opp begrepet «skrøpelige eldre» i det 
regionale brukerutvalget. Hva er skrøpelige eldre? Dette er et relativt 
begrep.   

• Arbeidet i styringsgruppa for Konseptfasen går veldig fort. Det er satt av 
lite tid til refleksjon og diskusjon. Det er avtalt faste møter med Gunn.  

21-2022 Status konseptfasen ved prosjektdirektør Roger Jenssen. 
 
Styringsgruppen behandlet virksomhetsinnhold i alternativet med 
Mjøssykehuset 9. mars. Styringsgruppen viser til vurderingene som er gjort av 
Sykehuset Innlandet HF og godkjenner en videre utredning av akutt 
indremedisin i elektivt sykehus på Elverum. 
 
I null-pluss alternativet var det opprinnelig fem modeller. Den interne 
medvirkningsprosessen i Sykehuset Innlandet fremmer to alternativer til 
funksjonsfordeling i null-pluss alternativet. 
 

• Ett alternativ som er relativt likt dagens funksjonsfordeling med flytting 
av akutt ortopedi for å ivareta traumefunksjonen ved 
erstatningssykehuset. 

• Ett alternativ med en større samling av akuttfunksjoner ved 
erstatningssykehuset. Alternativet innebærer flytting av akuttfunksjoner 
innenfor ortopedi gyn/føde, barn, øre/nese/hals for å gi mer 
sammenhengende pasientforløp i divisjon Elverum-Hamar 

Det er gjennomført en innspillsrunde i organisasjonen med frist 21.3 for å få 
innspill/vurderinger til nedvalg for null-pluss alternativet.  
 
Innspillsrunden bygger i hovedsak på de to alternativene som er foreslått av 
divisjon Elverum-Hamar, inkludert oppdaterte aktivitetsframskrivninger.  
 
På bakgrunn av innspillene vil det bli utarbeidet en samlet tilrådning til 
behandling i ledergruppen i Sykehuset Innlandet 29. mars  
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Ledergruppens innstilling oversendes Helse Sør-Øst RHF for behandling i 
styringsgruppen 6. april.  Alle interne innspill vil bli publisert på sykehusets 
nettsider. Det anbefales at medlemmene setter seg inn i innkomne innspill. Her 
er lenke for å se alle innspillene: Interne innspill i konseptfasen - Sykehuset 
Innlandet (sykehuset-innlandet.no) 
 
Videre inviteres Brukerutvalget til å delta på ledersamlingen 5. april (digitalt 
møte) fra 12.30-15.00 der hovedtema er arbeidet med Konseptfasen. Invitasjon 
er sendt på e-post til dere fra administrerende direktør.  
 
Presentasjon følger som vedlegg til referatet. 
 
Vedtak: Brukerutvalget takker for muligheten til å delta på ledersamlingen 5. 
april.  Informasjonen gitt i møtet tas til orientering. 
  

22-2022 Status OU-programmet ved programdirektør Jens Schanche Dølør. 
 
Jens Schanche Dølør orienterte om status i styringsgruppa for OU-programmet 
og plan for de tre kommende workshops og om oppstart av prosjekter. 
 
Felles ventelister i SI  
Anne Hilde Aas er prosjektleder. Bjug Ringstad deltar fra Brukerutvalget. Det 
blir oppstartsmøte 30. mars, og det er planlagt fire møter. Sluttrapport skal være 
ferdig til 1. juni.   
 
Oppgavedeling sengepost 
Prosjektet skal kartlegge og identifisere oppgaver og ansvar innenfor 
helsefaglige tjenester, service tjenester og administrative tjenester. 
 
Det skal kartlegges ressursbruk og oppgaver ulike yrkesgrupper på 
sengepostene utfører i løpet av 24 timer.  
 
Kvalitetskonferanse i Gøteborg  
Konferansen Quality & Safety in Healthcare avholdes i Gøteborg 20.-22.juni 
2022. Sykehuset Innlandet deltar med ca. 10 personer. Det er bestemt at 
brukerutvalget kan delta med en representant. Utgiftene dekkes av OU-
programmet.  
 
Presentasjon følger som vedlegg til referatet. 
 
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. Brukerutvalget takker 
for invitasjonen og deltar med en person på konferansen i Gøteborg.  
 
 
 
 
 
 
 

https://sykehuset-innlandet.no/framtidig-sykehusstruktur/konseptfase/interne-innspill-i-konseptfasen
https://sykehuset-innlandet.no/framtidig-sykehusstruktur/konseptfase/interne-innspill-i-konseptfasen
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23-2022 Forskning, innovasjon og brukermedvirkning i forskning v/ 
forskningsdirektør Ingeborg Hartz og Birger Lillesveen leder av 
brukerforum ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og 
sykdom.  
 
Forskningsdirektør Ingeborg Hartz orienterte innledningsvis kort om 
aktiviteten innenfor Forskning og innovasjon. Deretter orienterte Birger 
Lillesveen om Brukerforum for Forskningssenter for Aldersrelatert 
Funksjonssvikt og Sykdom.  
 
Brukerforum ved AFS skal forvalte brukerstemmen og sikre ivaretakelse av 
brukermedvirkning i alle fasene av forskningsprosjekter. Videre bidra til 
forbedring og kvalitetssikring av prosjekter både for enkeltprosjekter og for AFS 
fremtidige forskning på system- og tjenestenivå. 
 
Presentasjon følger som vedlegg til referatet. 
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
 

24-2022 Orientering om prosjekt for samordnet inntak med avtalespesialister v/ 
psykologfaglig rådgiver Rasmus Dynna og inntakskoordinator Stine Elton, 
divisjon Psykisk helsevern, DPS Gjøvik.   

Psykologfaglig rådgiver Rasmus Dynna og inntakskoordinator Stine Elton ved 
DPS Gjøvik orienterte om et pilotprosjekt i Helse Sør-Øst. Det skal utredes en 
modell for felles inntak for poliklinisk behandling på DPS og avtalespesialistene 
innenfor psykisk helsevern voksne. Det er startet opp et samarbeidsprosjekt i 
opptaksområdet til DPS Gjøvik med avtalespesialistene som tilhører opptaks-
området. Alle henvisninger skal gå til DPS Gjøvik, og det blir en felles vurdering 
av henvisningene. 

Målet er finne en modell for samarbeid om inntak av pasienter som kan bli rullet 
ut som en fast løsning for hele Norge etter hvert.  

I den regionale styringen av prosjektet er det med brukerrepresentanter fra det 
regionale brukerutvalget. Det ble tatt opp om Brukerutvalget ønsker å delta på 
faste oppsummeringsmøter eller om det er ønskelig med felles informasjon for 
hele brukerutvalget.     
 
Presentasjon følger som vedlegg til referatet. 

Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering og ber om ny 
orientering på et senere møte.  
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25-2022 Brukerutvalgets time   
 
Informasjon fra leder: 
Det skal være møte mellom Brukerutvalget og styret 28. april. Alle må tenke 
igjennom til neste gang hvilke saker som en ønsker å ta opp på møtet.   
 
Medisinsk avdeling på SI Lillehammer har sagt opp avtalen med å bistå med 
lungelege på Granheim. Det pågår en diskusjon om divisjon Habilitering og 
rehabilitering selv må rekruttere lungelege til Granheim.  
 
Gunn ba om innspill fra Brukerutvalget på sakene som er til behandling på 
styremøte 24. mars.   
 
Oppnevninger i råd og utvalg:  
 
Samarbeidsorgan for leger i spesialisthelsetjenesten og primærtjenesten (SLIPS) 
ønsker å få oppnevnt brukerrepresentant.   
 
Vedtak: Synnøve Kjølgård oppnevnes som brukerrepresentant.   
 
Dialogkonferansen 9. mai om framtidig sykehusstruktur:  
 
Det oppnevnes en arbeidsgruppe bestående av Gunn Rauken, Aage Willy 
Jonassen og Synnøve Kjølgård. Det er ønskelig å få med en person fra 
prosjektdirektørens stab og en person fra OU-programmet til å være med å 
utarbeide programmet.     
 
Spesialrådgiver Geir Silseth bistår med det praktiske. Det er ønskelig at det 
sendes ut varsel til brukerorganisasjonene om dato for dialogkonferansen i god 
tid, slik at datoen kan settes av.   
 
Saker til framtidige møter:  
April 

• Årsrapport 2021 fra Pasient- og brukerombudet i innlandet.  
• Arbeidet med Konseptfasen 
• Status OU-programmet 
• Tarmscreeing i Sykehuset Innlandet 

 
26-2022 Eventuelt 

Bjug Ringstad tok opp at han mener at det bør være to brukerrepresentanter 
med i Strategisk medvirkningsgruppe. Han foreslo at Ida Skrindsrud også får 
mulighet til å delta. Saken tas opp med prosjektdirektør Roger Jenssen. 
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Møtereferat (godkjent) fra møte i Brukerutvalget 20.04.2022 

Referat: Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF Dato 20.04. 2022 

  Tid Kl. 09.30-15.30 

  Sted Buttekvern 2 

Deltakere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra Brukerutvalget: Gunn Rauken, Aage Willy  
Jonassen, Jøran Halvorsen, Synnøve Kjølgård, Bjug 
Ringstad, Ida Skrindsrud, Nils Oluf Bradal, Finn-Andre 
Nilsson og Ingvill Fjellstad Bø.   
 
Fra Sykehuset Innlandet:    
Adm. direktør Alice Beathe Andersgaard, avd. sjef 
samhandling og brukermedvirkning Marthe 
Flugstad, spesialrådgiver Geir Silseth  
 
Fra Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF:  
Brukerrepresentant Kjartan Thøring Stensvold 
(kontaktperson mellom Brukerutvalget i Sykehuset 
Innlandet og det regionale brukerutvalget). Deltok på 
sak 31-2022.  
 
Fra Pasient- og brukerombudet:  
 
Rådgiver Pasient og brukerombudet Tom Østhagen. 
Deltok fram til lunsj.  
 

  

 
Følgende saker ble drøftet/orientert om: 

Saksnr. Sakstittel/-innhold 

27-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Innkalling og saksliste ble godkjent. 

28-2022 Årsmeldingen 2021 fra Pasientombudet i Innlandet v/ Tom Østhagen 
 
Pasient og brukerombudet mottok 1167 nye henvendelser i 2021. Av disse er 
det 429 henvendelser som handler om Sykehuset Innlandet, og dette er 90 flere 
henvendelser enn i 2020.   
 
I Sykehuset Innlandet er det flest henvendelser om behandlingstiltak. Dette 
omfatter saker der det for eksempel er pasientskade, komplikasjoner eller at det 
ikke er oppnådd forventet resultat av behandlingen.      
 
Barn og unge er valgt som et nasjonalt fokusområde i perioden 2021-2022 for 
pasient- og brukerombudene. Ombudet har hatt møte med Ungdomsrådet og 
Habiliteringstjenesten for barn. Det har vært 28 henvendelser om barn og unge i 
2021, og det er en stor økning fra 20 henvendelser i 2020.   
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Ombudet mener at samhandlingen internt i helseforetaket og samarbeidet 
mellom BUP og kommunehelsetjenesten må styrkes. Barns beste må ligge til 
grunn når det gis helsehjelp til barn og unge.  
 
Det er også utarbeidet en nasjonal årsmelding fra Pasient- og brukerombudene, 
og anbefalingene er:   
 

• Fastlegekrisen truer pasientsikkerheten 
 

• Pasientens bosted skal ikke være avgjørende for hvilke helse- og 
omsorgstjenester som gis 
 

• Vurdering av henvisninger til barne- og ungdomspsykiatrien må bli bedre 
 

• Koordinatorordningen fungerer ikke etter intensjonen. Den må evalueres 
 

• Pasienter i LAR-behandling må gis reell medvirkning i sin behandling 

Presentasjonen følger som vedlegg til referatet.  
 
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  
 

29-2022 Orientering fra medlemmene i Brukerutvalget  
(Hver enkelt av medlemmene i utvalget orienterer om eventuell 
brukermedvirkning siden sist og eventuelle innspill til ledelsen.)  
Bjug Ringstad orienterte om deltakelse på følgende møter:  
 

• 30. mars oppstartsmøte i arbeidsgruppe som arbeider med felles 
ventelister. 

• 31. mars møte i strategisk medvirkningsgruppe - mulighetsstudie 
• 4. april møte i klinisk etikk-komite SI Lillehammer.  
• 5.april deltok digitalt på ledersamling i Sykehuset Innlandet. 
 

Nils Oluf Bradal orienterte om deltakelse på følgende møter:  
 

• Har ikke deltatt på noe siden sist. 

Ida Skrindsrud orienterte om deltakelse på følgende møter:  
 

• 30. mars møte i ressursnettverket for palliasjon og alvorlig syke 
pasienter, klinisk utvalg. 

• 31. mars 2022 møte i strategisk medvirkningsgruppe - mulighetsstudie 
• 5.april 2022 deltok digitalt på ledersamling SI. 
• 7. april 2022. strategisk medvirkningsgruppe - hovedprogram steg 1. 
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Finn-Andre Nilsson orienterte om deltakelse på følgende møter:  
 

• 5.april 2022 deltok digitalt på ledersamling SI. 
 
Ingvild Fjellstad Bø orienterte om deltakelse på følgende møter:   
 

• Ikke deltatt på noe siden sist.  

Synnøve Kjølgård orienterte om deltakelse på følgende møter: 
 

• 30. mars og 6. april møter i klinisk etikk-komite Psykisk helsevern.  
• 5. april deltok digitalt på ledersamling SI. 

Aage Willy Jonassen orienterte om deltakelse på følgende møter: 
• 24. mars styremøte i Sykehuset innlandet 
• 25. mars - Teams-møte i Ekspertgruppa, OU-programmet.  
• 30. mars møte i kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget i divisjon 

Prehospitale tjenester.  
• 5. april 2022 deltok digitalt på ledersamling SI. 
• 6. april - Politisk referansegruppe 
• 7. april - HSØ arbeidsseminar om samvalg. Porteføljestyret i Helse Sør-

Øst RHF har besluttet at prosjektet om digitalt samvalgsverktøy ikke 
videreføres.  

Gunn Rauken orienterte om deltakelse på følgende møter: 
 

• 24.mars, 31. mars og 7. april deltatt på ukentlige møter i Helsefellesskap 
Innlandet i forbindelse med krigen i Ukraina.   

• 24.mars styremøte i Sykehuset Innlandet.  
• 25.mars og 6. april workshops i Ekspertgruppa, OU-programmet.    
• 6. april styringsgruppemøte konseptfasen. 
• 7. april samarbeidsmøte med Kjartan Thøring fra det regionale 

brukerutvalget.   

Jøran Halvorsen orienterte om deltakelse på følgende møter: 
 

• 25. mars åpning av PET-senteret på SI Elverum. 
• 28. mars styringsgruppemøte «Del-med-meg»-prosjektet. 
• 5. april 2022 deltok digitalt på ledersamling SI. 
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30-2022 Orienteringer v/ administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard.   
 
-  Diverse informasjon 
 
Fredag 25. mars var det offisiell åpning av nytt PET-senter på Elverum. PET er 
en høyteknologisk bildeundersøkelse som blir stadig viktigere i diagnostikken 
innenfor blant annet kreftbehandling. Undersøkelsen kombineres med CT for 
anatomisk lokalisering av eventuelle kreftceller eller infeksjoner. Dette 
gjennomføres i én og samme maskin, en PET/CT-skanner. 
 
Fra nyttår har Sykehuset Innlandet og Hedmarken legevakt samarbeidet om 
egen legevaktbil. Legevaktbilen styres fra legevakten og brukes både til 
sykebesøk og til øyeblikkelig hjelp-oppdrag etter forespørsel fra AMK i alle 
kommunene tilhørende Hedmarken legevakt. Målet er økt samhandling og bedre 
samarbeid med brukerens behov i fokus. Dette innebærer flere pasienter slipper 
unødige transporter til legevakt eller sykehus ved å få vurdering og behandling 
av lege hjemme.   
 
Torsdag 31. mars ble åpning av ny kreftpoliklinikk på Hadeland markert. I 
poliklinikken ved Hadeland spesialistsenter vil pasienter fra regionen få tilbud 
om kreftbehandling, og mange vil dermed slippe lang reisevei til sykehus. 
Etableringen av kreftpoliklinikken på Hadeland er en del av arbeidet med å 
videreutvikle de desentraliserte behandlingstilbudene i Innlandet. Hadeland har 
et stort befolkningsgrunnlag, og Sykehuset Innlandet har fra før flere andre 
polikliniske tilbud ved Hadeland spesialistsenter.   
 
- Status styresaker   
 
Månedsrapporten: 
Gjennomsnittlig ventetid samlet for foretaket, går ytterligere litt ned i mars 
sammenlignet med foregående måned, men er seks dager lengre sammenlignet 
med mars i fjor. Ventetid for de som venter på helsehjelp øker fortsatt. Pasienter 
med høy hastegrad prioriteres fremfor de med lav hastegrad og sistnevnte 
gruppe stadig skyves litt nedover på ventelisten. Fristbrudd samlet for foretaket, 
øker også i mars. Innenfor fagområdet psykisk helsevern barn og unge er det 
økning både i ventetider og fristbrudd, men antall nyhenviste som venter på tid 
til oppmøte er stabilt. Barn og unge henvist for alvorlig psykisk sykdom, 
prioriteres og får raskt tid til oppmøte. 
 
Bemanningsforbruket for foretaket som helhet i mars ligger 196 brutto 
månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. Det gir et 
merforbruk på foretaksnivå hittil i år på 139 brutto månedsverk. 
 
Driften har i mars vært sterkt preget av pandemien, med stort sykefravær blant 
ansatte og mye innleie av ekstra bemanning. 
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Utviklingsplanen 2022-2039:  
 
Beathe gikk igjennom overordnede mål i Sykehuset Innlandet for 2022-2039 i 
utviklingsplanen og de tre strategiske satsingsområdene for å nå målene, som er 
kompetanse, digitalisering og nye arbeidsformer og styrke og videreutvikle 
samarbeidet med primærhelsetjenesten gjennom Helsefellesskap Innlandet.  
 
- Status Ukraina.   
 
Mange trenger screening for tuberkulose. Psykisk helsevern gir støtte og råd til 
de som har traumer. Det er usikkert hvor mange som trenger øvrige tjenester fra 
spesialisthelsetjenesten.  
 
 

31-2022 Status konseptfasen ved prosjektdirektør Roger Jenssen. 
 
Milepælsplanen fra Helse Sør-Øst RHF ligger fast. Sykehusbygg har laget skisse 
til hovedprogram som det gis innspill på. Dette legges fram for styringsgruppas 
møte i mai.  
 
To skriftlige innspillsrunder er nå gjennomført, og alt er publisert på internett. 
Siste innspillsrunde var om nullpluss alternativet. Innspillene ble samlet i et 
dokument som ble behandlet i ledergruppa og deretter sendt videre til 
behandling i styringsgruppa 6. april.   
 
Det skal gjennomføres en tredje innspillsrunde i slutten av mai før endelig 
tilråding til styringsgruppa. Brukerutvalget inviteres til å komme med innspill.   
 
I styringsgruppemøte 6.april anbefalte Sykehuset Innlandet en videre utredning 
av nullpluss alternativ 2 der følgende funksjonsfordeling mellom sykehusene på 
Elverum og Hamar legges til grunn: a) Akutt indremedisin for 
lokalsykehusområdet Elverum og elektive funksjoner legges til sykehuset på 
Elverum. b) Akutt indremedisin for lokalsykehusområdet Hamar, fødselshjelp og 
kvinnesykdommer, barne- og ungdomsmedisin og akutte kirurgiske fag legges til 
erstatningssykehuset på Hamar. 
 
Styringsgruppa ber om at DPS poliklinikk og 24 eksterne døgnplasser legges til 
erstatningssykehuset og at det vurderes om fysikalsk medisin og rehabilitering 
også kan legges til erstatningssykehuset. 
 
Saksdokumenter og referater for styringsgruppemøtene legges fram på 
hjemmesida til Helse Sør-Øst RHF. Her er lenke til siste møte:  
 
023-2022 - Vedlegg 1 - Referat fra styringsgruppemøtet konseptfase Innlandet 
16. februar 2022 - foreløpig godkjent (helse-sorost.no) 
 
Presentasjon følger med som vedlegg til referatet. 
 
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering og vil komme med 
skriftlig innspill innen frist.   

https://helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Sykehuset%20Innlandet/Styringsgruppem%C3%B8ter/Godkjente%20protokoller/Forel%C3%B8pig%20godkjent%20referat%20fra%20styringsgruppem%C3%B8tet%20konseptfase%20Innlandet%206.%20april%202022.pdf
https://helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Sykehuset%20Innlandet/Styringsgruppem%C3%B8ter/Godkjente%20protokoller/Forel%C3%B8pig%20godkjent%20referat%20fra%20styringsgruppem%C3%B8tet%20konseptfase%20Innlandet%206.%20april%202022.pdf
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32-2022 Status OU-programmet ved programdirektør Jens Schanche Dølør. 
 
Det har vært dialog med Kreftforeningen om mulighet for å etablere et digitalt 
Vardesenter.  
 
Utviklingsplanen er på ferdig og styrebehandles 28.april.   
 
Det har vært arbeidet med organisasjonsmodeller og modellalternativ C+ er den 
anbefalte modellen. Siste workshop i Ekspertgruppa gjennomføres 12.mai.  
 
Kvalitetskonferansen Quality & Safety in Helthcare avholdes i Gøteborg 20.-
22.juni 2022. Sykehuset Innlandet deltar med ca. 10 personer. Brukerutvalget 
har fått med en representant og stiller med Aage Willy Jonassen.  
 
Fagcontroller Anne Hilde Aas orienterte om prosjektet «Felles ventelister».  
Bakgrunnen for arbeidet er et oppdrag fra styret i Sykehuset Innlandet (styresak 
004 – 2022) om å forsere arbeidet med å etablere ventelister pr fagområde for 
bedre total utnyttelse av total faglig kapasitet og reduksjon av uønsket variasjon. 
Prosjektet skal utarbeide en standard løsning for hvordan henvisninger blir 
mottatt, vurdert og fulgt opp for tildeling av time i det pasientadministrative 
systemet DIPS. Ledermøtet har besluttet å ta utgangspunkt i fagområde ortopedi 
da tjenester for dette er lokalisert på flere steder i SI. Løsningen skal kunne 
passe for alle fagområder.  
  
Presentasjon følger med som vedlegg til referatet. 
 
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.   
 

33-2022 Tarmscreening i Sykehuset Innlandet v/ Siv Cathrine Høymork, 
assisterende direktør Medisin og helsefag. 

Stortinget besluttet høsten 2017 at det skal innføres et tarmscreeningsprogram i 
Norge. Formålet er å redusere forekomst og dødelighet av tarmkreft i 
befolkningen ved å oppdage og fjerne forstadier til kreft eller oppdage og 
behandle kreft.  

Tarmscreeningen skal starte opp fra fylte 55 år. To screeningsmetoder er 
planlagt brukt, skjult blod i avføringen og koloskopi. Sykehuset Innlandet må 
bygge opp kapasitet for koleskopi og patologi. Det er etablert et mottaksprosjekt 
i 2021 med direktør Medisin og helsefag Ellen Pettersen som prosjekteier. 
Sykehuset Innlandet skal starte opp 1. januar 2023.  

Her er lenke til mer informasjon om tarmscreeningprogrammet:   

https://www.kreftregisteret.no/screening/tarmscreening/invitert-til-
screening/ 

https://www.kreftregisteret.no/screening/tarmscreening/invitert-til-screening/
https://www.kreftregisteret.no/screening/tarmscreening/invitert-til-screening/


 

Side 15 av 20 

 

Presentasjon følger med som vedlegg til referatet. 

Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.   

34-2022 Brukerutvalgets time   
 
Informasjon fra leder: 
 
Kontaktmøtet med Styret er flyttet til 23. juni. Alle tenker på aktuelle saker fram 
til neste møte 18. mai.  
 
Det er legemangel på Granheim. Avtale med lungelege er sagt opp. Stillingen er 
lyst ut uten at det har kommet inn søkere. Det må avklares hvordan det blir med 
legedekningen framover. Brukerutvalget ønsker å få en orientering om status i 
neste møte.   
 
Møte mellom Brukerutvalget og brukerutvalgene for de lokalmedisinske sentra i 
Nord-Gudbrandsdalen og Valdres avholdes 1. juni. Det er brukerutvalget for 
lokalmedisinsk senter Valdres som er ansvarlig for møtet denne gangen. Alle 
oppfordres til å delta på dette møtet.  Forslag til saker til møtet, kan meldes inn 
til Gunn Rauken.   
  
Innspillsrunde virksomhetsstrategi:  
 
Virksomhetsstrategien 2023-2027 skal styrebehandles sammen med 
Økonomisk langtidsplan i styremøtet i mai. Brukerutvalget er invitert til å 
komme med innspill.   
 
Oppnevninger i råd og utvalg:  
 
Oppnevning av brukerrepresentant til prosjektgruppa for felles 
henvisningsmottak for DPS Gjøvik og avtalespesialistene i opptaksområdet.   
 
Vedtak: Synnøve Kjølgård oppnevnes til å delta.  
 
Øyvind B. Rognstad ønsker brukerrepresentant i forbindelse med et 
forskningsprosjekt om koloskopi i forbindelse med screening av tarmkreft.  
 
Vedtak: Det anbefales at han kontakter kreftforeningen for å finne 
brukerrepresentant.    
 
Dialogkonferansen 9. mai:  
 
Arbeidet med program utarbeides snarest mulig av arbeidsgruppen og 
invitasjonen sendes ut i løpet av kort tid.   
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Saker til framtidige møter:  
 

• Arbeidet med konseptfasen. 
• OU-programmet 
• Lukket legemiddelsløyfe 
• Samvalg 
• Prehospital beslutningsstøtte i ambulansetjenesten 

 
Evaluering av dagens møte  
 
Det ble gjennomført en evalueringsrunde av dagens møte.  
 

35-2022 Eventuelt 
Ingen saker.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Side 17 av 20 

 

 
 
 
 

Møtereferat 

Møte: Møte i Ungdomsrådet SI 
Møtedato: 14.03.2022 
Sted: Buttekvern 1, Furnesvegen 26, Brumunddal og noen på norsk helsenett nr   996505 (join.nhn.no). 

 
Deltakere: Medlemmer i Ungdomsrådet; Marit Strandbakke Ringstad, Amund J. Myrvold, Margit Køhn 

Silnes, Malin Sømåen Engen, Mie Strand, Inga Skaaden 
 Koordinatorer for Ungdomsrådet: Christine Vagstad Johansen og Kristin Nyhus 

 Fra Brukerutvalget (BU): Gunn Rauken (vara for Jørn Halvorsen)  

  Fravær: Rita Myhre, Robin Bråthen Regbo, Jon Eirik Hangård og Marthe Flugstad 

Referent: Kristin Nyhus og Christine Vagstad Johansen  

 

Saksnr r Saksliste/innhold  Ansvar 

19/2022  Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
Ok  

Marit 
Viola/Malin 

 20/2022 Godkjenning av referat fra forrige møte 
Ok 

Marit 
Viola/Malin  

21/2022 Hva er viktig for deg dagen?  
Alle har ett ansvar for å gi tilbakemelding til resten av UR etter å ha 
deltatt på møter. UR savner tilbakemelding fra Robin og Jon Eirik etter 
Hva er viktig for deg dagen. 
Hva er viktig for deg dagen skal være torsdag 9.6.22. 
Det skal lages en sang, Solås og Reinsvoll har ett tre, hvor de henger 
opp lapper. Viktig å få denne dagen også ut i kommunene.  
Filmer fra UR som ble brukt i fjor på denne dagen skal ikke brukes i år. 
UR er ikke enige i hvordan disse filmene ble redigert og brukt.  
Christine gir tilbakemelding til Tone Torgersen (som er ansvarlig) om 
filmene. 
 
Jon Eirik og Robin har fått oppdrag i å finne og konkretisere ett tema 
som går igjen i hva man jobber aktivt med nå, som er viktig for UR, BU 
og antageligvis mange!! 
F.eks: Taushetsplikt (resepsjon). Ett stadig aktuelt tema. Hvordan 
ønsker vi å formidle hva som er viktig ift taushetsplikt.  Rekruttering!  
Det er meget utfordrende å få inn nye medlemmer.  
 
 

Marit 
Viola/Malin  
 
 
Christine gir 
tilbakemeldi
ng 
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22/2022 Sak til styret i SI 27. april, bestemme tema. 
I fjor var tema: Taushetsplikt/anonymitet i luka og overganger 
barn/voksen. Fikk veldig gode tilbakemeldinger!!  Veldig mange 
avdelinger har fått til gode løsninger. Mangler utbedring på ped.pol 
Lillehammer. Radio på venterommet??  
Må jobbe for å få en god kvalitet på fremvisning/powerpoint.  
Hvem tar ansvar for presentasjon? Marit sier at om det blir 
rekruttering som tema, så vil og kan hun bidra, men IKKE alene!! 

Marit 
Viola/Malin 

23/2022 Bak kulissene med Marthe 
• Vedr Innspill til høring av utviklingsplanen. Rita laget en fin 

oppsummering etter Helgesamlingen. Smart å ta utgangspunkt i 
den. Husk fristen som er 20.03.22. Sendes Randi Lilleengen 
Beitdokken, Randi.Lilleengen.Beitdokken@sykehuset-innlandet.no   

• Husk å invitere Roger Jenssen til neste møte i Ungdomsrådet. 
Han ønsker dialog og innspill vedr det som skjer i konseptfasen 
vedr ny sykehusstruktur 

• Krigen i Ukraina- konsekvenser for SI. Legger ved lenke til 
informasjon om dette som er lagt på SI-intranettside.       
Situasjonen i Ukraina og opprettelse av mottaksplasser (fisp.no)  

• Helsefellesskapet- Strategisk samarbeidsutvalg jobber med å lage 
en strategiplan for kommende år og en handlingsplan for 2023. Her 
forsøker sykehus og kommuner og bli enige om et/noen få områder 
en skal jobbe sammen om framover for å få til bedre overganger og 
sikre et sømløst tilbud til pasientene. Fagutvalg barn og unge er 
etablert og starter sitt arbeid nå. Her vil Ungdomsrådet bli 
involvert. 

• Rekruttering og opplæring. Flott at to nye er rekruttert inn i 
rådet. Jobben med rekruttering må fortsette. Det bør helst være 8-
10 ungdommer i rådet.  

Marthe  
(Christine 
leser opp 
Marthe sine 
innspill, da 
Marthe var 
forhindret i å 
delta på 
møtet) 

24/2022 Spørsmål ift om brukerutvalget kan holde oss oppdatert på OU-prosjektet i 
forbindelse med workshop 24.4, ingen fra UR stiller. 

Marit 
Viola/Malin 
Gunn/ 

25/2022 Hva har skjedd siden sist?  
- Arbeid opp mot opplæring 
- OU prosjektet (Workshop)  
- Intox – statusmøte 28.2 – ingen hadde mulighet til å delta pga sykdom. 

Neste møte er 29.3 – digitalt møte fra kl.14-15. Amund deltar på ett siste 
møte og 1 koordinator må delta. Inga deltar sammen med A 

- Kick-off: Marit og Amund deltok på første dagen av to dager og var 
veldig fornøyde. Amund stilte opp på kort varsel for Malin som ble 
forhindret. Informasjon om tomtesøk/areal. Informasjon om 
sykehuset i Tønsberg. Gruppediskusjoner, formålet for kick-off, 
samle fagene, samle brukerutvalgene, divisjonslederne, møte 
arkitekter, få til samarbeid. Å få til å inkludere flere i ledelsesdelen, 

Amund/Mari
t Viola 

mailto:Randi.Lilleengen.Beitdokken@sykehuset-innlandet.no
https://sihf.fisp.no/Sider/Situasjonen-i-Ukraina-og-opprettelse-av-mottaksplasser.aspx
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få ett system «i rotet». Er det 0 + prosjektet, eller ny-sykehuset? 
Ikke avgjort hvilke alternativ det blir enda. Nå er det to reelle 
alternativer, avgjøres i august. Tettere møter fremover, jobbes mer 
for uteområder, risikovurderinger, Spørsmål rundt hvor godt akutt 
transport vil fungere ift de ulike alternativene. UR anbefaler at det 
bør være ett alternativ, inngangspartier, felles innganger? F.eks 
tabu å gå til psykisk helsevern, skjerming så det ikke blir så synlig 
hvor nettopp DU skal inn. Vanskelig. Fikk møte de som sto for 
planleggingen. BU: skulle sette opp styrker/svakheter med de ulike 
modellene. Modellene skal konkretiseres, og jobbe mer med 
grunnprinsippene.  

26/2022 Evt.  
- Christine: undersøker om høringsinnspill har blitt sendt videre. 
- Lagring/videreformidling av data som UR har lagret/powerpoint, 

bilder osv. Koordinator Christine har ikke fått tilgang til mappe i o: 
området, venter på.  

- Koordinatorene: må ha en liste over samtykke til å benytte bilder til 
senere bruk.  

- Nytt medlem skal inn i OU (organisasjons-utvikling) -prosjektet. 
Handler om det nye sykehuset. Ungdommens sak skal inn. Innspill 
fra UR blir hørt forteller Gunn. Neste møte i OU 25.3. kl.12.30 
digitalt møte. Mie stiller og Inga har blitt spurt om hun kunne tenke 
seg å være med. Christine ber om at Margit ikke får tilsendt disse 
mailene mer, men at det går til oss koordinatorer og UR sin nye 
representant i OU. Inntil videre Mie. Christine informerer Randi 
Beitdokken og Jens S. Dølør per e-post. 

- Jon Eirik deltar på rehab.forum 16.-17.3. Marit har ikke mulighet til 
å delta, men ønsket at Mie kunne delta sammen med Jon Eirik. Det 
er en heldigital konferanse. 

- Nytt medlem inn i Intox. Inga blir med og observerer. Amund deltar. 
Handler om pasientforløpet. Fasen prosjektet er inn i nå, planlegges 
å være ferdig i desember. Satsningsområde fra SI ledelsen.  

- BU møte 23.3. Marit kan ta med ett nytt medlem, Robin? Marit spør 
Robin direkte. 

- Møte 22.5 i norsk revmatisme forbund – de ønsker at UR har ett 
foredrag på 30-45 min. Dette må vi si at vi ikke har kapasitet eller 
noen som kan stille på per d.d. Når har vi et helt nytt råd som vi må 
få på beina og de kan ikke bli satt til en så krevende oppgave. 

- Opplæring: Ettermiddag april 26.4 – Marit kan delta! Kl.16.30-20. 
Marit ønsker denne dagen, for da kan hun overnatte, da hun har 
lang reisevei. Overnatter privat. 

- Margit kom midtveis i møtet og fikk en gave fra Marit på vegne av 
rådet som takk for sitt arbeid.  Det samme fikk Malin. 

- Både Malin, Margit, Amund og Marit gir seg nå i rådet.  

 



 

Side 20 av 20 

 

- Inntil videre fungerer vi koordinatorer litt som leder/nestleder og 
sender innkalling til neste møte, da vi ikke har fått foretatt et valg 
enda pga. at de som sitter igjen er helt nye i rådet og vi har for få 
kandidater til et reelt valg. 

26/2022 Neste møte: 25.04.22 
• Sak til neste møte: 8.juni: FFO arrangerer «hvordan få flere 

brukermedvirkere generelt og fra ungdom og personer fra det 
flerkulturelle Innlandet spesielt». Vi får innlegg fra et medlem 
fra det regionale brukerutvalget i helse sør-øst. I tillegg vil 
fylkeskommunens flerkulturelle råd medvirke. Vi skulle gjerne 
hatt ett innlegg fra en repr. Fra UR i SI (ser gjerne at flere 
deltar). SAFO (paraplyorganisasjon for) og kreftforeningen vil 
også delta.  

 

 

 
 
OBS!! Kommende møter og ting som skal følges opp markert i gult 
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