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Protokoll  
fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF 

Tid: 24. november 2022 kl. 0930-1500 Sted: Sykehuset Innlandet Sanderud 

Fra styret:  

Styreleder Toril B. Ressem, nestleder Torbjørn Almlid, Halfdan Aass, Torunn Aass Taralrud, 
Ivar P. Gladhaug, Irene Dahl Andersen, Iselin Vistekleiven, Øistein Hovde (til kl. 1400), 
Marianne Nielsen Torleiv Svendsen og Per H. Christensen (til kl. 1245) 
 
Fra administrasjonen: 

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

Fra Brukerutvalget:  

Gunn Rauken (leder Brukerutvalget) og Aage Willy Jonassen (nestleder i Brukerutvalget) 

 
I tillegg møtte: 

Divisjonsdirektør Psykisk helsevern  Benedicte Thorsen-Dahl, avdelingssjef BUP                   
Ingvild Svenkerud Aasen og forskningsdirektør Ingeborg Hartz  

Referent: Linda E. Nyfløt  

 
 

Temasak: 
 
Psykisk helsevern barn og unge  

ved divisjonsdirektør Psykisk helsevern Benedicte Thorsen-Dahl og avdelingssjef BUP 
Ingvild Svenkerud Aasen 
 
 
 

Sak 088-2022 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA  
STYREMØTE 27. OKTOBER 2022 I SYKEHUSET INNLANDET HF 

 
 
Styrets enstemmige vedtak: 

 
Protokoll og B-protokoll fra styremøtet 27. oktober godkjennes.  
 
 
 
 
 
 



 

 79 

 

Sak 089-2022 REFERATER FRA MØTER I BRUKERUTVALGET 16. NOVEMBER OG 
FRA UNGDOMSRÅDET 26. OKTOBER  2022 I SYKEHUSET 
INNLANDET HF 

 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
 
Styret tar referater fra møter i Brukerutvalget 16. november og fra Ungdomsrådet 26. 
oktober 2022 i Sykehuset Innlandet HF til orientering. 
 
 
 

Sak 090-2022 MÅNEDSRAPPORT FOR OKTOBER 

 
 
Oppsummering 

I denne saken gjennomgås resultater for kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi. 
 
Gjennomsnittlig ventetid samlet for foretaket går litt ned i oktober sammenlignet med 
foregående måned, men er 12 dager høyere sammenlignet med samme måned i 2021.  
Andelen fristbrudd synker og fristbrudd for ventende og ventetid for ventende går også 
ytterligere ned i oktober.  Innenfor fagområdet psykisk helsevern barn og unge er det 
positiv utvikling. 
 
Bemanningstallet for Sykehuset Innlandet totalt for oktober måned er 176 brutto 
månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. Sammenlignet 
med samme periode i fjor er bemanningstallene i oktober 16 brutto månedsverk 
høyere. 
 
Aktiviteten innenfor somatiske tjenester målt i DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) 
per oktober er 3,2 prosent bak plantall. Aktiviteten i oktober isolert har vært 5,5 
prosent lavere enn budsjettert for alle omsorgsnivå. 
 
Det økonomiske resultatet i oktober er på minus 35,8 millioner kroner. Akkumulert per 
oktober er det et negativt resultat på 103,8 millioner, noe som er 137 millioner etter 
budsjett.  
 

 

Kommentarer i møtet 

Styret erkjenner at Sykehuset Innlandets utfordringer innenfor bemanning er 
komplekse og ikke har noen enkel og umiddelbar løsning. Situasjonen er tilsvarende i 
andre helseforetak og representerer en felles utfordring i foretaksgruppen. Styret 
mener det nå vil være viktig å samarbeide med andre foretak for å komme fram til gode 
og varige løsninger. Styret ber om at bemanningsutfordringer blir tema i styreseminar i 
første kvartal 2023.  
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Månedsrapporten preges av negative resultater på flere måleområder og vil kreve 
ledelsens og styrets oppmerksomhet i tiden fremover. Styret merker seg også at  
forbedringsarbeid som pågår i sykehuset gir resultater på flere områder og berømmer 
ansatte for innsatsen. 
 

 

Styrets enstemmige vedtak: 
 
Styret tar månedsrapport for oktober 2022 til etterretning.  
 
 
 

Sak 091-2022 STATUS FOR KVALITETSINDIKATORER OG                                      
KVALITETSREGISTRE FOR 2022 OG BRUK AV HELSEDATA I 
FORBEDRINGSARBEID 

 
 
Oppsummering 

I denne styresaken belyses konsernrevisjonens rapport 9/2021 Uønsket variasjon i 
kvalitet og forbruk av helsetjenester, samt utvalgte kvalitetsindikatorer og -registre med 
vektlegging av indikatorer knyttet til prioriterte mål i Sykehuset Innlandets 
virksomhetsplan 2022 og for områder der foretaket har avvik.  
 

Resultatene fra de nasjonale kvalitetsindikatorene og kvalitetsregistrene viser at 
Sykehuset Innlandet leverer helsetjenester av god kvalitet på de fleste områder. 
Konsernrevisjonens rapport påpeker viktigheten av oversikt og bruk av helsedata, og at 
styringslinjen etterspør resultater fra kvalitetsarbeidet.  
 

Kommentarer i møtet 

Styret understreker betydningen av å være godt orientert om utvikling av 
tjenestekvalitet på prioriterte fagområder. Styret merker seg at foretaket gjennom år 
har arbeidet målrettet med flere fagområder og oppnådd gode resultater.  Utvikling og 
forbedring av kvalitet i helsetjenestene er et kontinuerlig arbeid og styret ber om en 
oppfølgingssak som viser effekten av tiltakene som er satt i gang for å redusere uønsket 
variasjon. 
 
 
Innstilling fra administrerende direktør: 
 

1. Styret tar status for kvalitetsindikatorer og kvalitetsregistre for 2021/2022 til 
orientering. 
 

2. Styret tar konsernrevisjonens rapport 9/2021 «Uønsket variasjon i kvalitet og 
forbruk av helsetjenester» til etterretning. 
 

3. Styret forutsetter at resultatene fra kvalitetsindikatorer, kvalitetsregistre og 
helseatlas legges til grunn for foretakets arbeid med kvalitetsforbedring.  
 

4. Styret ber administrerende direktør følge opp tiltak for å bedre foretakets 
registreringspraksis i nasjonale kvalitetsregistre. 
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Styreleder Toril B. Ressem kom med følgende forslag til vedtakspunkt 5 etter innspill 
fra styremedlem Iselin Vistekleiven: 
 

5. Styret ber om en oppfølgingssak som viser effekten av i gangsatte tiltak for å 
redusere uønsket variasjon. 

 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
 

1. Styret tar status for kvalitetsindikatorer og kvalitetsregistre for 2021/2022 til 
orientering. 
 

2. Styret tar konsernrevisjonens rapport 9/2021 «Uønsket variasjon i kvalitet og 
forbruk av helsetjenester» til etterretning. 
 

3. Styret forutsetter at resultatene fra kvalitetsindikatorer, kvalitetsregistre og 
helseatlas legges til grunn for foretakets arbeid med kvalitetsforbedring.  
 

4. Styret ber administrerende direktør følge opp tiltak for å bedre foretakets 
registreringspraksis i nasjonale kvalitetsregistre. 
 

5. Styret ber om en oppfølgingssak som viser effekten av i gangsatte tiltak for å 
redusere uønsket variasjon. 

 
 

 

Sak 092-2022 INTENSJONSAVTALE MED DET MEDISINSKE FAKULTET VED 
UNIVERSITETET I OSLO OM ØKT DELTAKELSE I 
MEDISINUTDANNINGEN 

 
 
Oppsummering 

Sykehuset Innlandet har inngått en intensjonsavtale med Det medisinske fakultet ved 
Universitetet i Oslo om økt deltakelse i medisinutdanningen, herunder etablering av en 
pilot for et desentralisert campus i Innlandet. Intensjonsavtalen bygger på eksisterende 
samarbeidsavtale fra 2020. Styret ble presentert for de første erfaringene med 
etableringen av Campus Sør som tar i mot studenter fra høsten 2023 med søknadsfrist 
15.november i år.  
 

Kommentarer i møtet 

Etablering av en desentralisert medisinutdanning kan bli en viktig del av den videre 
utvikling av Sykehuset Innlandet.  Piloten er planlagt etablert  våren 2025 og styret har 
tro på at etableringen av campus vil være et positivt element i framtidig rekruttering av 
leger. 
 
Styret er kjent med at NTNU i etterkant har tatt et initiativ overfor 
Kunnskapsdepartementet om å opprette studentplasser i medisin på Gjøvik.  
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Styremedlem Øistein Hovde stilte spørsmål ved om det ikke kan være aktuelt å kjøre to 
løp når det gjelder å få legeutdanning til Innlandet: Et med UiO og et med NTNU.  Gjøvik 
sykehus, som kan bli vertskap NTNUs desentraliserte satsning, er omtrent like stort like 
stort som Ålesund sykehus og Levanger sykehus, som allerede er i gang med 
desentralisert utdanning i regi av NTNU. Det er en mulighet å tenke seg at 
legeutdanningen i regi av NTNU, kan lokaliseres til det campus som allerede er på 
Gjøvik og at de andre sykehusene i Sykehuset Innlandet, kunne være vertskap for 
legeutdanningen i regi av UiO. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
 
Styret tar redegjørelsen om inngått intensjonsavtale med Det medisinske fakultet, 
Universitetet i Oslo om økt deltakelse i medisinutdanningen til orientering. 
 

Sak 093-2022 FORSKNINGSAKTIVITETEN I SYKEHUSET INNLANDET 

 
 
Oppsummering 

Forskningsaktiviteten i foretaket er økende, og Sykehuset Innlandet har høy aktivitet 
sammenlignet med andre ikke-universitetssykehus. Sykehuset Innlandet leder et EU-
prosjekt, en milepæl som viser potensialet som ligger i de forskningsmiljøene som er 
bygd opp. 
 
Innovasjonsarbeid gjennom nettverk og klyngesamarbeid som er etablert med eksterne 
partnere i kommuner, akademia og andre, har bidratt til prosjekter som støtter den 
utviklingsretningen som Sykehuset Innlandets målbilde peker ut.  
 

Kommentarer i møtet 

Styret roser foretaket for arbeidet som gjøres innenfor forskning. Styret understreker at 
det er et politisk mål at forskning skal integreres i alle miljøer og at pasienter skal ha lik 
tilgang på utprøvende behandling.  
 
Det er etablert gode forskningsmiljø innenfor psykisk helsevern og det er viktig at 
foretaket fortsetter arbeider med å øke aktiviteten på flere områder.   
 
Styret trekker fram det pågående arbeidet med innovasjon og klyngesamarbeid .  
 
Styrets enstemmige vedtak: 
 

1. Styret tar redegjørelsen om forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet til orientering. 

2. Styret ber administrerende direktør fortsette arbeidet med å legge til rette for 
tematisk orienterte forskningsgrupper og støtteordninger som kan styrke 
forskningsgruppenes mulighet til å konkurrere om eksternt utlyste forskningsmidler. 
Styret ber videre om at pågående forskningsaktivitet og resultater av forskning i 
større grad synliggjøres internt og eksternt. 

3. Styret ber om å bli oppdatert årlig om forskningsaktiviteten i foretaket. 
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Sak 094-2022 PROLONGERING AV SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SYKEHUSET 
INNLANDET HF OG KOMMUNENE I OPPTAKSOMRÅDET 

 
 
Oppsummering 

Det er behov for å prolongere «Samarbeidsavtale 2019-2023» mellom Sykehuset 
Innlandet HF og kommunene i sykehusområdet med ett år, til 29. februar 2024. Årsaken 
er at partnerne trenger mer tid for å sikre en god prosess i forhandlingene om en ny 
avtale og tilpasse avtalen til den nasjonale veilederen på området. 
 

Kommentarer i møtet 

Styret påpeker at registreringer og behandling av avvik i samhandlingen mellom 
nivåene i helsetjenesten må stå sentralt i arbeidet og etterspør hvordan dette håndteres 
i Helsefellesskapet.  
 
Direktør medisin og helsefag bekrefter at det er systemer for melding av avvik og for 
behandling av avviksmeldinger i fagmiljøene. Det er behov for å styrke dette området i 
den videre utviklingen av Helsefellesskapet.   
 

 

Styrets enstemmige vedtak: 
 
Sykehuset Innlandet HF vedtar å prolongere «Samarbeidsavtale 2019-2023» mellom 
Sykehuset Innlandet HF og kommunene i sykehusområdet med ett -1- år, til 29. februar 
2024. 
 
 
 

Sak 095-2022 ORIENTERINGER FRA STYRELEDER  

 
 
Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet: 
 

1. Uttalelse fra Gudbrandsdalstinget 10.11.22 vedr. akuttberedskapen i 
Gudbrandsdalen – ett vedlegg 
 

2. Foreløpig protokoll fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 21. november 2022– 
ett vedlegg 

 
 

 

Styrets enstemmige vedtak: 
 
Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering. 
 
 
 
 



 

 84 

 

Sak 096-2022 ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR  

 
 
Det ble gitt en orientering om følgende saker:  
 

1. Fra Elverum kommune vedr. framtidig sykehusstruktur – brev og svarbrev:  –                        
to vedlegg 
 

2. Status budsjett 2023 – muntlig orientering i møtet. 
 

3. Foreløpig protokoll fra styremøtet i Helse Sør-Øst RHF 18. november 2022 –                      
ett vedlegg  
 

4. Informasjon om pasientssak – Saken ble behandlet i lukket møte, jf. 
Helseforetaksloven § 26a. Det foreligger B-protokoll i saken. 
 

5. Avholdt møte med Statsforvalteren vedr. saken om metoden EVAS med stentgraftet 
Nellix ved anaeurismer på hovedpulsåren i abdomen (AAA) som var i bruk ved 
Sykehuset Innlandet Hamar, kirurgisk avdeling, karkirurgisk seksjon, i perioden 
2013 til 2016 . Det vil bli utsendt brev til de berørte. Muntlig orientering i møtet. 
 

6. Brev fra flere overleger på Lillehammer vedrørende redusert kvalitet i 
pasientbehandlingen publisert i lokalavisene. Det har vært redaksjonell oppfølging 
av saken. Muntlig orientering i møtet 
 
 

Styrets enstemmige vedtak: 
 
Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering. 
 
 
 

Sak 097-2022 EVENTUELT  

 
 
Neste styremøte avholdes 14. desember 2022. 
 
 
 
 
Møtet hevet kl.16.10. 
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Sanderud, 24. november 2022 
 
 
 
__________________   __________________   _____________________ 
Toril B. Ressem   Torbjørn Almlid   Ivar P. Gladhaug 
styreleder   nestleder      

   
      
 
 
 
___________________________  ________________   ____________________ 
Torunn Aass Talarud  Øistein Hovde   Marianne Nielsen 
        

   
 
 
____________________   _______________    _____________________                                         
Torleiv Svendsen   Iselin Vistekleiven   Per H. Christensen 
           
 
 
 
_____________________   ________________________    
Halfdan Aass    Irene Dahl Andersen     
            
         
      
 
 
 
_______________________ 
Linda E. Nyfløt                      
referent 
 


