
Sykehuset Innlandet HF 
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SAK NR 070 – 2022 

REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET 21. SEPTEMBER OG REFERAT FRA MØTE I 
UNGDOMSRÅDET 14. SEPTEMBER 2022 I SYKEHUSET INNLANDET HF 
 
 
 
Forslag til 

VEDTAK: 
 
 
Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget 21. september og referat fra møtet i 
Ungdomsrådet 14. september 2022 i Sykehuset Innlandet HF til orientering.  
 
 
 
 
 
Brumunddal, 22. september 2022 
 
 
 
 
 
Alice Beathe Andersgaard 
administrerende direktør 
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Møtereferat (godkjent) fra møte i Brukerutvalget 21.09.2022 

Referat: Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF Dat
o 

21.09. 2022 

  Tid Kl. 09.30-15.30 

  Sted Buttekvern 2 

Deltakere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra Brukerutvalget: Gunn Rauken, Aage Willy  
Jonassen, Ida Skrindsrud, Nils Oluf Bradal, Finn-Andre 
Nilsson, Synnøve Kjølgård og Bjug Ringstad  
 
Fra Sykehuset Innlandet:    
Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, 
avd. sjef samhandling og brukermedvirkning Marthe 
Flugstad og spesialrådgiver Geir Silseth  
 
Fra Pasient- og brukerombudet:  
Marit Alver-Jacobsen 
 
Forfall:  
Ingvill Fjellstad Bø og Jøran Halvorsen 
 

  

 
Følgende saker ble drøftet/orientert om: 

Saksnr. Sakstittel/-innhold 

60-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Innkallingen og sakslista ble godkjent. 
 

 61-2022 Orienteringer ved administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard  
 Aktuelle styresaker  

 
Andre tertialrapport 2022:  
Andel fristbrudd for avviklede kontakter er i andre tertial 2022 6,5 prosent, og 
dette er en negativ utvikling sammenlignet med samme periode i 2021 da 
resultatet var 3,8 prosent. 
Andelen pasienter passert planlagt tid for oppmøte har vært økende gjennom de 
første månedene i 2022, men har etter juni vist en liten nedgang. Det er 
fagområdene øyesykdommer, hjertesykdommer, øre-, nese- og halssykdommer, 
fordøyelsessykdommer og endokrinologi som har flest kontakter med passert 
tidspunkt for planlagt oppmøte 
 
Innenfor psykisk helsevern barn og unge (BUP) har andel fristbrudd økt fra 26,5 
prosent til 29,2 prosent i andre tertial 2022. Det er store utfordringer med 
kapasitet for å håndtere den økte henvisningsmengden og økte ventelister. 
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Som et tiltak har BUP etablert en avklaringsenhet som er lokalisert på SI 
Sanderud. Det settes da av en halv dag til utredning, der det avklares om en 
behøver oppfølging i spesialisthelsetjenesten eller om det kan skje i 
kommunehelsetjenesten. For pasienter med behov for tilbud i 
spesialisthelsetjenesten vurderes alvorlighetsgraden, slik at det blir gitt riktig 
tilbud på bakgrunn av en triagering.   
 
Lungekreft:  
Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv i Norge, og utgjør rundt et av ti 
nye krefttilfeller. Den er en av de vanligste kreftformene, og utgjør en tredel av 
alle krefttilfellene hos menn, og en fjerdedel av alle krefttilfeller hos kvinner. 
Sykehuset Innlandet har hatt moderat måloppnåelse på den nasjonale 
kvalitetsindikatoren fem års relativ overlevelse.  Det arbeides med et 
forbedringsarbeid på dette området.     
 
 Annen aktuell informasjon 

 
Administrerende direktør gjennomgikk forslaget til vedtak i styresak 102-222 
Sykehuset Innlandet HF – hovedprogram og valg av hovedalternativ og tomt for 
Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF som behandles av Styret i Helse Sør-
Øst RHF 20. september.   
 

62-2022 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: 
 

• 17. august og 25. august Styremøte i Sykehuset Innlandet 
• 26. august og 30 august ledersamling i Sykehuset Innlandet 
• 2. september politisk referansegruppe 
• 7. september Kvalitet og pasientsikkerhetsutvalget i divisjon Prehospitale 

tjenester. 
• 13. september Sentralt kvalitet og pasientsikkerhetsutvalg (SIKPU) 
• 15.- 16. september regionalt fagråd for kardiologi.  
 

 Gunn Rauken orienterte om deltakelse på følgende møter: 
 

• 17. august og 25. august styremøte i Sykehuset Innlandet 
• 19. august, 25 august og 30. august ledersamling i Sykehuset Innlandet.  
• 31. august deltakelse på møte i det regionale brukerutvalget.  
• 14. september møte i Ungdomsrådet 
• 14. september formøte med administrerende direktør i anledning av 

neste møte i Brukerutvalget.  
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Bjug Ringstad orienterte om deltakelse på følgende møter:  
 

• 18.august, 5. september og 19.september møter om utredning av 
desentraliserte spesialisthelsetjenester som skal sendes til Helse Sør-Øst 
RHF.   

• 17. august, 25 august og 30 august ledersamling i Sykehuset Innlandet   
• 29.august Klinisk etikkomite Lillehammer.  
• 1. september møte i Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalget i divisjon 

Elverum-Hamar.  
• 6. september møte i arbeidsgruppe som arbeider med regional fagplan 

for fysikalsk medisin og rehabilitering.  
• 19. september møte i Rehabiliteringsforum som forbereder 

rehabiliteringskonferansen 2024. 

  
Nils-Oluf Bradal orienterte om deltakelse på følgende møter:  
 

• 7.september Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalget i divisjon Gjøvik-
Lillehammer. 

• 9.-10. september samhandlingskonferanse med fokus på rehabilitering i 
regi av FFO Innlandet.   

Finn-Andre Nilsson orienterte om deltakelse på følgende møter:  
 

• 13. september Kvalitet- og pasientsikkerhetsrådet på DPS Elverum-
Hamar. 

Ida Skrindsrud orienterte om deltakelse på følgende møter:  
 

• 23.august møte «Pakkeforløp hjem for kreftpasienter». 
• 30.august ledersamling. 
• 8.september møte «Hjemmebasert Infusjonsbehandling».  

 
Synnøve Kjølgård 
 

• 28. juni deltok møte i Klinisk etikk komite i divisjon Psykisk helsevern.  
• 30. august ledermøte i Sykehuset Innlandet 
• 19.-20 september opplæring i regi av Senter for medisinsk etikk for nye 

medlemmer i kliniske etikk-komiteer.   
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63-2022 Pakkeforløp «Hjem» for kreftpasienter v/ rådgiver Grethe Hvithammer. 
 
Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft skal bidra til å sikre god struktur og 
logistikk i helsetjenesten, samt sikre trygghet og forutsigbarhet for personer 
som lever med kreft eller etter endt kreftbehandling. 
Alle pasienter som får en kreftdiagnose omfattes av pakkeforløp hjem for 
pasienter med kreft, uavhengig av om de allerede er i et diagnosespesifikt 
pakkeforløp for kreft eller ikke, og uavhengig av om behandlingsforløpet har 
kurativ eller palliativ intensjon. Pasienter som får tilbakefall eller spredning 
inkluderes også i pakkeforløpet.  
 
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  
 

64-2022 Status OU-programmet og Konseptfasen v/programdirektør Jens Schancke 
Dølør og prosjektdirektør Roger Jenssen. 
 
OU-programmet:  
Sverre Sætre orienterte om at det skal igangsettes et arbeid med å lede arbeidet 
med å utrede forslag til organisering av foretakets ansvar og oppgaver innenfor 
samhandling, desentraliserte spesialisthelsetjenester herunder foretakets 
lokalmedisinske sentrene og spesialistsenteret som sikrer en mer helhetlig 
oppfølging og bedre samordning av disse områdene. I dette arbeidet ligger det å 
beskrive hva helseforetaket har av desentraliserte spesialisthelsetjenester i egen 
regi og de desentraliserte spesialisthelsetjenestene som utføres i samarbeid med 
kommunene. Det er ønskelig å ha med brukerrepresentant i dette arbeidet.   
Konseptfasen: 
Roger Jenssen orienterte om at styremøtet 22. september strømmes direkte på 
Helse Sør-Øst RHF sine nettsider. Endelig beslutning om sykehusstruktur vedtas 
i foretaksmøte senere i høst. Deretter blir det oppstart av konseptfase steg 2. Det  
blir da en videreføring av medvirkningsprosessen og etablering av 
funksjonsgrupper. 
 
Presentasjon følger som vedlegg til referatet. 
 
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  
 

65-2022 Lukket legemiddelsløyfe v/direktør Medisin og helsefag Ellen H. Pettersen 
og rådgiver Tone Haugom.  
 
Legemiddelrelaterte skader er blant de hyppigste pasientskadene.  
En lukket legemiddelsløyfe er en metode for sikring av legemiddelsløyfen slik at 
riktig pasient får riktig legemiddel, til riktig tid, i riktig dose, med riktig 
administrasjonsmåte, og med riktig evaluering av effekt og sikkerhet. Lukket 
legemiddelsløyfe kan bidra til å ta tiden tilbake til pasientbehandling for 
klinkerne.  



 

Side 6 av 11 

 

 
Innføringen av elektronisk kurve med elektronisk støtte for forordning, 
klargjøring og administrasjon av legemidler, er en forutsetning for å kunne lukke 
legemiddelsløyfen.  
 
Det skal brukes elektronisk verifiserbare endoser mens det samtidig pågår 
piloter for å teste ut og evaluere metoder for pasientmerket og pasientbundne 
legemidler. Hensikten med endoser er å øke pasientsikkerheten mens metodene 
som piloteres vil bidra til å effektivisere prosessen. 
 
Presentasjonen følger som vedlegg til referatet.  
 
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering og ønsker mer 
informasjon på et senere tidspunkt. 
 

66-2022 Brukerutvalgets time   
 
Informasjon fra leder: 
 

• Gerd E. Nonstad har deltatt på møte i regionalt fagråd for 
laboratoriemedisin, og referatet videresendes til Brukerutvalgets 
medlemmer.     

• 14.-15. oktober arrangerer FFO Innlandet seminar om mestring.  
• 26. oktober er det møte for ledere, nestledere og koordinatorer for 

brukerutvalg i Helse Sør-Øst. Aage Willy og Geir deltar.  

Oppnevninger i råd og utvalg:  
 
Arbeidsgruppe som skal utrede de desentraliserte spesialisthelsetjenestene  
 
Vedtak: Synnøve Kjølberg oppnevnes.  
 
Saker til framtidige møter:  
 

• Status konseptfasen 
• Status OU-programmet 
• Arbeidet med å kartlegge intensivkapasiteten 
• Samvalg 
• Sykehusapotekene (arbeidsoppgaver, samarbeid m.m)   

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

67-2022 Eventuelt 
Ingen saker.  
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REFERAT 

Møte: Møte i Ungdomsrådet SI  
Møtedato: 14.09.2022 
Kl: 17:00-19:30, servering av pizza ved ankomst (NB! Gi tilbakemelding på om du 
kommer)  
Sted: Buttekvern møterom 2, Furnesvegen 26, Brumunddal og for de som ikke har 
anledning til å komme fysisk på møte (ønsker helst oppmøte fysisk) så kan dere delta 
på: 

https://join.nhn.no/webapp/home, Virtuelt møterom på norsk helsenett nr 996505 

 
Deltakere:  
Medlemmer i Ungdomsrådet; Jon Eirik Hangård, Malin S. Engen, Robin Bråthen Regbo, 
Inga Skaaden, Amund j. Myrvold, Marit S. Ringstad, Maria Paz G. Evensen, Oliver Valldal, 
Isabell B. Bekkevold,  

Koordinatorer for Ungdomsrådet: Christine Vagstad Johansen og Berit 
Gallefoss Denstad (vikar for Kristin Nyhus) 

Fra Brukerutvalget: Gunn Rauken  

Fra Sykehuset Innlandet: Marthe Flugstad og Herman Stadshaug 
 
Forfall: Adrian Bhargava Evjen og Sunniva Tokvam Rønshaugen 
 
Referent: Christine Vagstad Johansen 

 er Saksliste/innhold  Ansvar 

43/2022  Innkalling og saksliste godkjent med kommentarer. 
• Bør ikke stå hvem som stiller til valg som leder 
• Amund fikk innkalling sendt på feil mail 
• Forfall fra to nye som har meldt sin interesse, 

grunnet sykdom og opphold ved rehab. 

Christine 

44/2022 Godkjenning av referat fra forrige møte. 
• Ønsket referat fra opplæringskveld. Her ble det 

tatt opp lønnsbetingelser. Vi følger retningslinjer 
for UR i forhold til lønn. 

Christine  

  

https://join.nhn.no/webapp/home
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45/2022 Runden rundt bordet – noe nytt siden sist? 
• Inga har vært på Intox –møte og har noen 

punkter som tas opp på UR-møte. Tar opp en 
case om to ungdommer under 18 som kommer 
inn pga alkoholforgiftning (Intox) ved et uhell 
med ambulanse. Hvem skal varsles? Amund 
forteller at dette har vært drøftet tidligere. I de 
tilfellene var det fastlege som skulle varsles. Ta 
opp regler fra HelseNorge hvor det står hvilke 
regler som gjelder for hvilken alder. Ta opp med 
pasienten i etterkant hvordan det føltes og 
hvilken oppfølging de fikk i etterkant. Foreldre 
bør uansett også varsles om ungdommen er 14 
år. 
Hvordan vil ungdom motta timen til oppfølging 
for psykisk helse? Få timen på mittHelseNorge. 
Vil ikke ha papiret i hånda. Det fungerer ikke. 
Lettere og mer oversiktlig å få det digitalt. 
Hvordan skal gjengangerne ivaretas? Lage et 
pasientforløp og ha et tilbud til de på institusjon. 
Amund og Marit forklarer forløpet ved 
innleggelse for Intox. Prosedyrene er der, men 
de må tas i bruk. Man kan bli lagt inn den ene 
kvelden og utskrevet neste dag. Kommer man 
inn tidlig nok, kan det hende man blir skrevet ut 
samme kveld. Kommunikasjon er nøkkelen for 
alt. En eller flere gode samtaler. Kommer inn 
som en vanlig pasient og de som jobber der spør 
«Hva er problemet?» Dårlig oppfølging i ettertid 
og veldig opp til fastlegen, hvor god oppfølging 
det blir i ettertid. 
Burde aldri ha sendt ut Intox pasienter rett ut på 
gata… Viktig å jobbe forebyggende. Amund og 
Margit (som ikke lenger er med i UR) var med på 
disse møtene tidligere, og Amund synes det var 
mye av det samme som han har hørt tidligere. 
Marthe forklarer at de nå er i ferd med å 
ferdigstille prosjekter, så de vil nok 
kvalitetssikre seg om hva UR sin mening om 
dette er. 

• Jon Eirik stilte på dagsseminar hvor temaet var 
brukermedvirkning: «hvordan rekruttere, 
beholde og motivere brukermedvirkere. 
Maria var også på denne dagskonferansen men 
som representant for de pårørende 

Alle 

46/2022 Siste nytt om storsjukehuset 
• Legger ved presentasjonen til Herman 
• Herman påpeker at det er viktig at UR kommer 

Herman Stadshaug 
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med innspill under hele prosessen med 
Mjøssjukehuset, og at disse kommer i 
møtereferatene. Møtereferatene fra UR blir tatt 
opp i styremøtene. 

• Marit forteller at i starten i 2016 da de ble spurt 
om sin mening med Mjøssjukehus eller beholde 
det slik det er i dag, så gikk de for de siste. I dag 
er UR mer positive til Mjøssjukehuset. 

• Amund har en kommentar til den 800 meter 
lange korridoren som er tenkt fra 
Mjøssjukehuset til jernbanestasjonen i Moelv 

o  Trangt for rullestolbrukere 
o Trengs gode transportløsninger for de 

som ikke kan komme seg dit på egenhånd 
• Viktig med god infrastrukstur 
• Må ta med drosjeutgifter og andre 

transportløsninger med i regnskapet 
• UR er opptatt av adkomst og tilgjengelighet til 

Mjøssjukehuset. 
• Det er et ønske fra styret at UR er representert i 

styremøtene fremover. Vi vil stille med 2 
representanter, da det er litt trygt for 
ungdommene å være to stk. 

• Marit påpeker at det er trygt å være med på 
disse møtene og at de blir hørt som 
representanter av UR, samtidig er det også viktig 
å være trygg i sin rolle. Det er viktig at du ikke 
skal si din egen mening, men meningen på vegne 
av hele UR. 

47/2022 Valg av leder og nestleder 
• Maria og Marit stilte til valg som leder og Maria, 

Marit og Amund stilte til valg som nestleder. 
• Marit ble valgt til leder og Maria til nestleder 

Christine 

48/2022 Nasjonal samling for UR i Tromsø 22.-23.sep 2022 
• Amund, Marit og Christine reiser til Tromsø. Det 

vil bli referert fra samlingen på neste møte i UR 
den 26.oktober. 

Christine 

49/2022 
KVIP - Den Norske Legeforeningens Fond for 
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 

• Marit og Amund blir UR sine to representanter i 
et besøksteam den 29.09.22 (fysisk oppmøte 
BUP akuttenhet, Sanderud).Vil vare hele dagen. 

• Middag for besøksteamet den 28.9.22 kl 19 
på Il teatro, Hamar.  

Christine 

https://www.akuttnettverket.no/fond-for-kvalitetsforbedring-og-pasientsikkerhet
https://www.akuttnettverket.no/fond-for-kvalitetsforbedring-og-pasientsikkerhet
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• Utgifter og lønn dekkes av BUP  

50/2022 Dato for vår årlige helgesamling 20.-21.januar 2023? 
Scandic Lillehammer? Beitostølen helsesportsenter? 

• Vi endrer datoen til 13.-15.januar 2023, da det 
passet best for de fleste. 

• Christine kontakter hotellet for å høre om de har 
ledig kapasitet den helgen. 

• Flertallet ønsket neste helgesamling til 
Lillehammer, og at den blir fra fredag til søndag. 
Slik kan vi også få til en aktivitet/besøk f.eks. på 
Kringsjåtunet som er planlagt nedlagt på sikt. Vi 
er åpen for flere forslag til aktiviteter og steder 
som kan besøkes den fredagen. 

Berit og Christine 

51/2022 
Opplæring i UR  

• Repetisjon fra opplæringskvelden. 
• Vi må vite hvordan vi skal jobbe. Dere snakker 

på vegne av rådet ikke på vegne av hva dere selv 
ønsker/mener. Det skjer innad i rådet. 

• Må finne en god arbeidsmåte for rådet. 
• God kommunikasjon er viktig her!! 
• UR har en del nye medlemmer som trenger 

støtte, opplæring og informasjon til å finne sin 
rolle i ungdomsrådet. Respekt og inkludering er 
viktig for å kommunisere godt sammen og kunne 
klare å løfte saker på en god måte.  

• De erfarne medlemmene er gode «veivisere» for 
å kunne følge den nye retningslinjen fra Helse 
Sør-Øst RHF. 

Berit 

52/2022 
Hvilke kanaler skal vi kommunisere med dere på? 
Ønsker å bruke messenger. Ønsker ikke en ny app som 
Signal da denne ikke kan brukes til bilder, linker og 
annet etc.. I tillegg brukes e-post for møteinnkallinger, 
saksliste, møtereferat m.m. 

Berit 

53/2022 Evt. 
Marthe 

• Sak til møte med Styret i SI 29.09. Møtet med 
Styret i SI for Ungdomsrådet og Brukerutvalget 
er utsatt til nærmere jul. Ny beskjed kommer når 
endelig dato er klar. Start planlegging med å 
tenke hva dere vil ta opp. 

Alle 
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• Opplysninger om medlemmer i Ungdomsrådet 
på nettsida til SI. Bruk kun navn og felles 
mailadresse for Ungdomsrådet som 
kontaktmulighet. Ungdomsraadet@sykehuset-
innlandet.no 

• Samling for ledere, nestledere og koordinatorer 
for Ungdomsråd i Norge i Tromsø. God tur, del 
erfaringer og kunnskap og snapp og gode tips og 
råd! 

 
• Gunn forteller at de har savna UR inn i sine 

møter i BU. Vi snakker om at vi setter opp en 
liste over hvem fra rådet som skal delta på BU 
sine møter, og at dette går på rundgang, slik at 
alle får vært der minst en gang.  UR har nok ikke 
mulighet til fast deltagelse på disse møtene da 
det er på dagtid, da de har skole. Veldig fint at 
BU har en fast representant på møtene i UR, slik 
at han/hun kan ta med seg saker tilbake til BU. 
Gunn og Jøran fra BU som har vært fast på UR 
sine møter slutter i BU til jul. På styremøte i 
desember vil det bli kjent hvem som blir ny leder 
og nestleder i BU. De vil  
 
 

• Neste UR-møte: 26.oktober kl 17-19.30 
o Tema/sak til styremøter i SI 
o Aktiviteter på helgesamling 
o Fadderordning 
o Referat fra KVIP 
o Referat fra samlingen i Tromsø 
o Oversikt hvem fra UR som er på hvilke 

prosjekt, utvalg og møter 
o Juleavslutning, når og hvor? 
o Saker til neste møte meldes til leder og 

nestleder. Koordinatorer lager saksliste 
og møteinnkalling som sendes ut senest 1 
uke før møte. 

 

mailto:Ungdomsraadet@sykehuset-innlandet.no
mailto:Ungdomsraadet@sykehuset-innlandet.no
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