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SAK NR 062 – 2022 

REFERAT FRA KONTAKTMØTE MELLOM STYRET OG I BRUKERUTVALGET 23. JUNI 
OG REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET 10. AUGUST 2022 I SYKEHUSET 
INNLANDET HF 
 
 
 
Forslag til 

VEDTAK: 
 
 
Styret tar referat fra kontaktmøtet mellom styret og Brukerutvalget 23. juni og referat fra 
møtet i Brukerutvalget 10. august 2022 i Sykehuset Innlandet HF til orientering.  
 
 
 
 
 
Brumunddal, 19. august 2022 
 
 
 
Alice Beathe Andersgaard 
administrerende direktør 
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MØTEREFERAT (godkjent) 

   
Møte: Møte mellom styret og Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF 
 
Møtedato 

 
Torsdag 23. juni kl. 0900-0945 – Digitalt-møte/SI Brumunddal 

  
 Fra styret:  

Styreleder Toril B. Ressem, nestleder Torbjørn Almlid, Iselin Vistekleiven, 
Torunn Aass Taralrud, Marianne Nielsen, Torleiv Svendsen, Per Christensen, 
Irene Dahl Andersen og Halfdan Aass  

Fra Brukerutvalget:  
Gunn Rauken (leder Brukerutvalget), Aage Willy Jonassen (nestleder 
Brukerutvalget), Ida Målfrid Skrindsrud, og Ingvill Fjellstad Bø 
 
Fra stabsområde Helse:  
Marthe Flugstad og Geir Silseth 
 
Fra administrasjonen: 

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, administrasjonsleder 
Linda E. Nyfløt, direktør medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen, 
økonomidirektør Nina Lier, prosjektdirektør Roger Jenssen, 
kommunikasjonsdirektør Frank Roar Byenstuen, HR-direktør                              
Cecilie Dobloug Nyland og programdirektør Jens Schanche Dølør 
 

   
Referent:
  

Linda E. Nyfløt  

  
 
 
Følgende saker ble drøftet/orientert om: 
Saknr Saktittel/referat Ansvar 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

Brukerutvalget hadde valgt en sak de ønsket å orientere om i møtet 
med styret;  
 
Brukerutvalgets erfaringer og synspunkter på medvirkning i 
konseptfasen og utvalgets sitt synspunkt på framtidig 
sykehusstruktur  
 

Innledning og velkommen til møtet ved styreleder Toril B. Ressem.  

Leder i Brukerutvalget Gunn Rauken:  
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Brukerutvalget (BU) i Sykehuset Innlandet HF (SI) skal være 
pasientenes og pårørendes talerør inn i helseforetaket. 
Representanter i BU er fra ulike pasientorganisasjoner i SI sitt 
sykehusområde. 
BU mener at sykehustilbudet og framtidig sykehusstruktur er viktig 
for pasienter og hele befolkningen i Innlandet. 
BU har avgitt 11 høringsuttalelser siden 2017 om sykehusstruktur. 
BU har i sine møter hatt sykehusstruktur som sak på hvert møte. En 
god oppdatering og BU er godt fornøyd med dette. 
BU fikk ikke plass i styringsgruppa Konseptfasen steg 1. Etter 
uttales om hva BU syntes om det fikk leder plass i styringsgruppa 
som observatør. 
10. desember 2021 kom prosjekt mandat for videreutvikling av SI 
HF med retningslinjer for Konseptfasen. Det skal utredes et reelt 
nullalternativ, det så kalte Null+ alternativet. Forskjellen i fra 
dagens struktur er at det er lagt inn et nytt sykehus i Hamar 
område. Alternativet Null+ og alternativet Mjøssykehuset har blitt 
sett på av BU. BU har levert inn innspill til Konseptfasen steg 1. 
BU har gjennom medvirkningsplan for konseptfasen hatt mulighet 
til å delta innen områdene oppdatering av vurderingskriteriene, 
faglig vurdering av alternativene og utvikling av hovedprogrammet. 
BU mener at medvirkningplanen er god og dekkende for 
ivaretakelse av brukerrepresentasjon i Konseptfasen. BU mente at 
flere brukerorganisasjoner burde orienteres om arbeidet med 
Konseptfasen. BU fikk medhold på dette og det ble arrangert 
dialogkonferanse. 
OU-programmet har i sammen med sykehusstruktur vært fast sak i 
BU`s møter. I våre møter har vi fått en god oppdatering. Leder og 
nestleder i BU har vært med i møtene i OU-programmet. 
Når sykehusstrukturen har vært tema i ledermøter, 
avdelingssjefsmøter så har BU`s medlemmer blitt invitert. En 
deltakelse som BU har satt stor pris på og som har vært nyttig å ha 
med på veien videre. 
BU har kommet med uttales på ulike arenaer som det har blitt lagt 
merke til. 
I mange år har det vært klart at dagens struktur i SI er utgått på 
dato. 

- Å opprettholde virksomhet og forsvarlig drift på 40 
forskjellige steder vil ikke samfunnet være med og betale for 

- Å opprettholde et akseptabelt standard på medisinsk utstyr 
har ikke vært mulig og vil bli enda vanskeligere 

- Den medisinske utviklingen har ført til at spesialistene 
dekker et stadig smalere felt og er avhengig av andre fagfelt 
for å kunne utføre sine faglige funksjoner. 

 
BU har stått fast på sitt vedtak om Mjøssykehus med et samlet 
tilbud innen somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling og habilitering, kvinneklinikk og helhetlig tilbud 
innen kreftkirurgi med stråleterapi. 
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Medlem i Brukerutvalget Ida Målfrid Skrindsrud (digitalt):  
Informerte om egen deltagelse i strategisk samarbeidsutvalg i 
arbeidet med konseptfasen. Det har det vært viktig for brukerne å 
være med i dette arbeidet sammen med fagpersoner fra 
sykehusene.  
I disse arbeidsgrupper ble bygningsmasse, bygningsmessige 
konsept og byggenes utforming diskutert sammen med arkitekt. 
Sentralt at brukere tas med fra start og kan bidra i diskusjoner som 
utforming av sengeområder, akuttmottak, ankomst for pasienter og 
pårørende til det nye sykehuset og parkeringsmuligheter. 
 
Nestleder i Brukerutvalget Aage Willy Jonassen:  
Brukerutvalget har vært godt inkludert gjennom hele prosessen i 
konseptfasen og har deltatt og fått komme med sitt syn.  
Sykehuset Innlandet har kommet frem til behovet for endringer og 
det skal nå gjøres et retningsvalg. Det ene alternativet er dagens 
situasjon med et erstatningssykehus på Hamar. Det andre 
alternativet med et Mjøssykehuset, har for Brukerutvalget i mange 
år vært et mål og et fast punkt. Det løser hovedproblemet man har 
hatt i mange år. Det er håpløst med dagens funksjonsfordeling og 
foretaket må bort fra dette.  
Det er fordel å samle spesialitetene. Stoppe det som ikke fungerer 
og komme frem til det vil fungere - ett Mjøssykehus. 
 
Brukerutvalget Har vært opptatt av blålyssituasjonen, at 
ambulansetjenesten fungerer og at de som jobber der kan jobben 
sin. Har blitt mindre påtrengende etter hvert som 
kommunikasjonsløsningene i Innlandet har blitt bedre med bedre 
veier. Ny luftambulansebase på Elverum vil bidra til at den 
absolutte nærhet til sykehus blir redusert.  
 
Innspill/kommentarer fra styret: 
Styremedlem Torleiv Svendsen: Takket for fine innlegg, 
Brukerutvalget har vært enstemmige hele veien og vært helt klare i 
sine svar. Det er viktig at vi tar det innover oss. 
Styremedlem Irene Dahl Eriksen: Takket for innleggene. Noe 
diskusjon er det vel, hva er motforestillingene mot deres 
konklusjon? 
Nestleder Brukerutvalget Aage Willy Jonassen: Det siste året har det 
ikke vært noe diskusjon om hva man vil. Men har diskutert 
nullpluss og forholdet mellom Elverum og Hamar. Er overbevist om 
at realisering av Mjøssykehuset er det beste og å jobbe mot dette.  
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Styreleder Toril B. Ressem: Brukerutvalget har vært så tydelig om 
hva det betyr for pasientene med fagsamling gjennom mange år. 
Takket Brukerutvalget for at de har bidratt godt også inn i denne 
fasen. 
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Møtereferat (godkjent) fra møte i Brukerutvalget 10.08.2022 

Referat: Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF Dat
o 

10.08. 2022 

  Tid Kl. 09.30-15.30 

  Sted Buttekvern 2 

Deltakere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra Brukerutvalget: Gunn Rauken, Jøran Halvorsen, 
Aage Willy Jonassen, Ida Skrindsrud, Nils Oluf Bradal, 
Finn-Andre Nilsson og Bjug Ringstad  
 
Fra Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF: 
Kjartan Stensvold Thøring 
 
Fra Sykehuset Innlandet:    
Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard 
og spesialrådgiver Geir Silseth  
 
Forfall:  
Ingvill Fjellstad Bø, Synnøve Kjølgård, avd. sjef 
Samhandling og brukermedvirkning Marthe Flugstad  
og Pasient- og brukerombud Astrid Gran Nordheim. 
 

  

 
Følgende saker ble drøftet/orientert om: 

Saksnr. Sakstittel/-innhold 

52-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Innkallingen og sakslista ble godkjent. 

 53-2022 Orienteringer ved administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard og 
prosjektdirektør Roger Jenssen 
  Konseptfaserapporten – styringsgruppas innstilling m.m. 

 
Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard og prosjektdirektør Roger 
Jenssen orienterte.  
Konseptfaserapporten har vurdert alternativet med Mjøssykehuset og null 
pluss-alternativet ut i fra de ni vurderingskriteriene: 
1.Trygge og gode tilbud 
2. Gode fagmiljø. 
3. God tilgjengelighet 
4. Organisering som underbygger gode pasientforløp. 
5. God ressursutnyttelse 



 

Side 7 av 10 

 

6. Kvalitet, generalitet, fleksibilitet og elastisitet ved bygningsmassen i de to 
retningsvalgene 
7. Bærekraft i form av ytre miljø, energibehov og C2O utslipp. 
8. Regional utvikling 
9. Investeringer, driftseffekter og bæreevne.  
 
Vurderingskriteriene ble gjennomgått.  
 
Styringsgruppas anbefaling ble gjennomgått.  
Styringsgruppen har gjort en samlet vurdering av alternativene ut fra hva som 
gir best pasientbehandling, fagutvikling, rekruttering og kompetanse innenfor 
tilgjengelige ressurser og med akseptabel risiko. Et flertall av styringsgruppen 
mener, etter en helhetlig vurdering av konseptrapporten og den klare støtten fra 
Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet, at forventede positive effekter overstiger 
risikoen ved Mjøssykehusalternativet. Det samme flertallet i styringsgruppen 
anbefaler derfor at dette alternativet legges til grunn for det videre arbeidet i 
steg 2 av konseptfasen. 
 
Styringsgruppa kommer med sin anbefaling, som så skal behandles av 
administrasjon og styrene i Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst RHF, før den 
blir oversendt til politisk behandling. De tre konserntillitsvalgte i styringsgruppa 
støtter ikke forslaget til anbefaling. De ønsker foreløpig ikke å anbefale det ene 
eller det andre alternativet. 
 
Saken skal legges fram for styrebehandling i Sykehuset Innlandet 25. august og i 
Helse Sør-Øst RHF 22. september. Det gjennomføres et forberedende styremøte i 
Sykehuset Innlandet 17. august før administrerende direktør legger fram sin 
innstilling 19. august. 
 
Presentasjon følger som vedlegg til referatet.  
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
 

54-2022 Utredning av hjemmebasert infusjonsbehandling v/rådgiver samhandling 
Sverre Sætre.  
 
Rådgiver Sverre Sætre orienterte om at det skal opprettes en arbeidsgruppe for 
å utrede muligheten for å utvide omfanget av hjemmebasert 
infusjonsbehandling i Sykehuset Innlandet. 
 
Ved å tilby langvarig infusjonsbehandling i hjemmet vil pasientene kunne leve et 
tilnærmet normalt liv under behandlingen. Ved kardiologisk avdeling på 
Sørlandet Sykehus ble det i 2019 spart 1200 liggedøgn (som tilsvarer 3 senger) 
ved overgang til langvarig infusjonsbehandling i hjemmet. Pasienter som er blitt 
tilbudt hjemmebehandling har vært svært positive i sine tilbakemeldinger til 
sykehuset og trekker frem tryggheten av å være hjemme og muligheten for å stå 
i arbeid eller studier som den største fordelen. Pasientene trekker også frem 
positive psykiske og ernæringsmessige konsekvenser. 
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Pasienter som får hjemmebehandling vil også bli skånet for risiko for 
sykehusinfeksjoner, belastning knyttet til transport og andre risikofaktorer 
forbundet med behandling på sykehus. 
 
Det er ønskelig at Brukerutvalget deltar med brukerrepresentant i 
arbeidsgruppa.  
 
Presentasjonen følger som vedlegg til referatet. 
 
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. Ida Skrindsrud 
oppnevnes som brukerrepresentant.     
 

55-2022 Orientering fra medlemmene i Brukerutvalget  
(Hver enkelt av medlemmene i utvalget orienterer om eventuell 
brukermedvirkning siden sist og eventuelle innspill til ledelsen.)   
 
Aage Willy Jonassen orienterte om deltakelse på følgende møter: 

• 2. juni møte i det regionale fagrådet for kardiologi.  
• 10. juni ledersamling i Sykehuset Innlandet. 
• 15. juni møte i Forskningsutvalget. 
• 17. juni møte i Politisk referansegruppe. 
• 19.-22. juni studietur til Gøteborg i regi av OU-programmet. 
• 23. juni styremøte i Sykehuset Innlandet. 
• 27. juni ledersamling i forbindelse med konseptfasen. 
• 28. juni risikovurdering i forbindelse med konseptfasen. 
• 2. august arbeidsmøte med administrerende direktør.  

 
 Gunn Rauken orienterte om deltakelse på følgende møter: 

• 16. juni møte i Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalget ved divisjon 
Tynset.  

• 17. juni evalueringsmøte om «Hva er viktig for deg dagen».  
• 23. juni styremøte og styreseminar.  
• 24. juni styringsgruppemøte konseptfasen.   
• 27. juni ledermøte SI om konseptfasen  
• 28. juni risikovurdering konseptfasen  
• 4.  juli arbeidsmøte ROS analyse konseptfasen  
• 2. august arbeidsmøte med administrerende direktør  
• 3. august formøte med administrerende direktør.   
• 5. august formøte til BU  
• 5. august møte for å forberede møtet i styregruppa  
• 8. august styregruppemøte konseptfasen  

 
Bjug Ringstad orienterte om deltakelse på følgende møter:  

• Har ikke deltatt på noe siden sist.  

Nils-Oluf Bradal orienterte om deltakelse på følgende møter:  
• Har ikke deltatt på noe siden sist.  
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Finn-Andre Nilsson orienterte om deltakelse på følgende møter:  

• Har ikke deltatt på noe siden sist.  

Jøran Halvorsen orienterte om deltakelse på følgende møter:  
• 17. juni møte i Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalget i divisjon 

Psykisk helsevern.  

Ida Skrindsrud orienterte om deltakelse på følgende møter:  
• Har ikke deltatt på noe siden sist.  

56-2022 Status OU-programmet ved programdirektør Jens Schanche Dølør. 
Prosjektdirektør Jens Schanche Dølør og prosjektleder Randi Beitdokken 
orienterte om status i prosjektene oppgavedeling på sengepost og felles 
ventelister. Videre ble det orientert om organisasjonsstruktur som legges til 
grunn for videre arbeid, organisasjonsmodellen (som består av tjeneste og 
driftsmodellen) og modell for pasient- og arbeidsflyt.   
 
Presentasjon følger som vedlegg til referatet.  
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 

57-2022 Brukerutvalgets time   
 
Informasjon fra leder: 
 

• Det ble orientert om medieoppslag i sommer i forbindelse med 
arbeidet med konseptfasen.  

• Gunn Rauken oppfordret medlemmene til å komme med innspill om 
konseptfaserapporten og styringsgruppas innstilling som eventuelt 
kan formidles på styremøte.  

• Gunn Rauken er invitert til å delta på møte i det regionale 
brukerutvalget 31. august når saken om konseptfaserapporten skal 
behandles.  

Oppnevninger i råd og utvalg:  
 

• Oppnevning av to brukerrepresentanter til arbeidsgruppe som skal 
beskrive pågående og planlagte prosesser for å desentralisere 
spesialisthelsetjenesten og bedre bruk av avtalespesialistene.   

 
Vedtak: Bjug Ringstad og Jøran Halvorsen oppnevnes som 
brukerrepresentanter. 
 

• Oppnevning av brukerrepresentant til arbeidsgruppe hjemmebasert 
infusjonsbehandling. 

 
Vedtak: Ida Skrindsrud oppnevnes som brukerrepresentant.  
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Saker til framtidige møter:  
 

• Status konseptfasen 
• Status OU-programmet 
• Lukket legemiddelsløyfe 
• Samvalg 

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

58-2022 Eventuelt 
Ingen saker.  
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