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Møtereferat (godkjent) fra møte i Brukerutvalget 07.12.2022 

Referat: Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF  Dat
o 

07.12. 2022 

   Tid Kl. 09.30-15.30 

   Sted Buttekvern 2 

Deltakere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fra Brukerutvalget: Gunn Rauken, Nils Oluf Bradal, 
Synnøve Kjølgård, Aage Willy Jonassen, Finn-Andre 
Nilsson, Jøran Halvorsen, og Bjug Ringstad på  
(TEAMS)  

 

Fra Sykehuset Innlandet:    

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, 
avd. sjef samhandling og brukermedvirkning Marthe 
Flugstad og spesialrådgiver Geir Silseth  

 

Fra Pasient- og brukerombudet:  

Rådgiver Sandra Fahre, pasient- og brukerombudet    

 
Forfall: Ingvill Fjellstad Bø og Ida Skrindsrud 
 
 

   

 
Følgende saker ble drøftet/orientert om: 

Saksnr. Sakstittel/-innhold 

86-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Innkallingen og sakslista ble godkjent.  

 87-2022 Orienteringer fra direktør Medisin og helsefag Ellen H. Pettersen  

 

 Budsjett 2023 og virksomhetsplan 2023  

 

Direktør Medisin og helsefag gjennomgikk de prioriterte målene i 
virksomhetsplanen og hadde en gjennomgang av Budsjett 2023.    

 

Den økonomiske situasjonen for foretaket er utfordrende, og det må 
gjennomføres omfattende omstillinger og driftstilpasninger. Budsjettet for 2023 
er lagt ut fra rammer i en normalisert driftssituasjon, og inneholder ikke 
ekstraordinære tildelinger for å kompensere pris- og lønnsveksten i 2022. 

 

Presentasjon følger med som vedlegg til referatet. 
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 Utfordringer og erfaringer med Covid-19 pandemien 

 

Ellen H. Pettersen hadde foredrag på beredskapskonferansen i Innlandet 1. 
desember om Sykehuset Innlandets pandemiberedskap. Brukerutvalget har 
ønsket å få samme foredrag presentert.   

 

Brukerutvalget ble orientert om hvor forberedt Sykehuset Innlandet egentlig 
var, og hva som ble de reelle utfordringene og erfaringene med pandemien.   

 

Presentasjonen følger med som vedlegg.  

 

88-2022 Orientering fra medlemmene i Brukerutvalget  

(Hver enkelt av medlemmene i utvalget orienterer om eventuell 
brukermedvirkning siden sist og eventuelle innspill til ledelsen.)   

 
Gunn Rauken orienterte om deltakelse på følgende møter: 
 

 18. november møte i Strategisk samarbeidsutvalg  
 24. november styremøte i Sykehuset Innlandet.  
 28. november møte i styringsgruppa for konseptfasen.   
 30. november formøte med administrerende direktør i anledning neste 

møte i Brukerutvalget. 
 1. desember møte i Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget divisjon 

Tynset.   
 
Aage Willy Jonassen orienterte om deltakelse på følgende møter: 
 

 23.november møte i Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget for divisjon 
Prehospitale tjenester.  

 24.november styremøte i Sykehuset Innlandet.  
 2.desember møte i Politisk referansegruppe 
 6.desember møte i Sentralt kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg (SIKPU). 

 
Bjug Ringstad orienterte om deltakelse på følgende møter:  
 

 21.november møte i arbeidsgruppe som arbeider med 

Rehabiliteringsforum 2023. 

 1.desember møte i Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget i divisjon 

Elverum-Hamar. 

Finn-Andre Nilsson orienterte om deltakelse på følgende møter:  
 

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

 Har ikke deltatt på noe siden sist. 

 
Synnøve Kjølgård orienterte om deltakelse på følgende møter: 
 

 25.november høringsmøte om sikkerhetspsykiatri og dømte til tvungen 

psykisk helsevern.  

Jøran Halvorsen orienterte om deltakelse på følgende møter:  
 

 25.november høringsmøte om sikkerhetspsykiatri og dømte til tvungen 

psykisk helsevern. 

 23 november møte i Ungdomsrådet. 

89-2022 Oppfølging av vedtaket i foretaksmøtet 21.11.2022 v/Prosjektdirektør 
Roger Jenssen og Status OU-programmet v/programdirektør Jens 
Schancke Dølør 

Helse- og omsorgsdepartementet behandlet «Videreutvikling av Sykehuset 
Innlandet HF – tilleggsoppdrag» i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 21. 
november 2022 

Foretaksmøtet ba Helse Sør-Øst RHF innen 10.03.2023 belyse:  

 hvordan en mulig trinnvis utbygging i Mjøssykehus-alternativet kan bidra 

til å redusere risiko i omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen 

må igjennom 

 mulige risikoreduserende tiltak knyttet til bibehold av medarbeidere i fasen 

fram til byggestart» 

Deloppdrag 1 har Helse Sør-Øst RHF ansvar for og oppdraget løses i samarbeid 
med Sykehusbygg og Sykehuset Innlandet.  Det planlegges skriftlig innspills-
runde for deloppdrag en. Her har Brukerutvalget mulighet til å komme med 
innspill.  

 

Deloppdrag to skal svares ut av Sykehuset Innlandet i en rapport innen 1. 
februar 2023. Det skal beskrives risikoreduserende tiltak for begge alternativer. 
HR-direktør Cecilie Dobloug Nyland leder arbeidsgruppen. Deloppdraget skal 
behandles av styret i Sykehuset Innlandet 25.januar.  

 

 

Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. Det nedsettes en 
arbeidsgruppe bestående av Gunn Rauken, Aage Willy Jonassen, Bjug Ringstad 
og Synnøve Kjølgård som arbeider med en høringsuttalelse. Høringsuttalelsen 
legges fram på Brukerutvalgets møte 18.januar og sendes så Prosjektdirektør 
Roger Jenssen.  
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90-2022 IKT og pasientsikkerhet v/Roar Halvorsen avd. sjef Helseteknologi og 
Embjørg Lie avd. sjef Kvalitet og samhandling.  

 

Helsetilsynet har utarbeidet rapporten «Hvor har feil og mangler ved IKT-
systemet størst konsekvenser for pasientsikkerheten? En risikoanalyse.»  

Det er avdekket ni risikoområder i rapporten som ble gjennomgått med 
Brukerutvalget. Saken ble behandlet i sentralt kvalitets- og 
pasientsikkerhetsutvalg (SIKPU) 26. april. Her er det foreslått å nedsette en 
arbeidsgruppe som arbeider videre med utfordringene. Det er ønskelig at en 
representant fra Brukerutvalget deltar. 

 

Vedtak: Brukerutvalget er enig i at det er viktig at det settes fokus på mulige feil 
og mangler ved IKT systemet som har konsekvenser for pasientbehandlingen og 
deltar gjerne i en arbeidsgruppe.  

 

91-2022 Brukerutvalgets time  

 

Informasjon fra leder: 

 

 Gunn Rauken minnet om møtet med styret 14. desember og oppfordret 

flest mulig til å delta.   

 

 Det ble gitt høringsinnspill innen frist på den regionale delstrategien for 

samvalg.  

 

 Gunn Rauken oppsummerte sine erfaringer i Brukerutvalget etter 6,5 år.   

 

Digital brukerundersøkelse v/spesialrådgiver Marthe Flugstad.  

 

Det finnes en rekke føringer i lover, forskrifter, vedtekter og veiledere som 
stiller krav at det skal arbeides systematisk med å innhente, prioritere og følge 
opp tilbakemeldinger fra brukere av sykehuset. 

Brukerundersøkelsen «Si din mening» er et digitalt verktøy som kan benyttes 
for å innhente tilbakemeldinger fra brukere/pasienter av sykehuset, både 
poliklinisk og inneliggende pasienter og hvor svarene kan benyttes i 
kontinuerlig forbedring av tjenesten. Brukeren/pasienten får automatisk 
tilsendt en SMS med en link til undersøkelsen som kan åpnes uten innlogging og 
med enkle aktuelle spørsmål, som skal besvares utvalgt i samarbeid med 
brukere og tilpasset mange språk. Løsningen tilfredsstiller krav om ivaretakelse 
av personvern og informasjonssikkerhet og kan «vaske» fritekst. 

Andre foretak, Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Sørlandet, Sykehuset Telemark 
og Vestre Viken, har eller er i ferd med å vurdere denne Webport-løsningen og 
har invitert Sykehuset innlandet til å bli med. 
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Det er ønskelig med Brukerutvalgets synspunkt på en slik løsning for Innlandet, 
inkludert om det vil kunne bidra til å sikre at deres stemme høres og med det 
bidra til bedre kvalitet på tilbudet behandlingstilbudet i Sykehuset Innlandet. 

 

Brukerutvalget er positiv til å ta i bruk en slik løsning, men det bør også finnes 
en svarløsning for ikke-digitale pasienter.   

 

Årlig melding 2022 v/spesialrådgiver Geir Silseth: 

 

Mal for årlig melding fastsettes årlig av Helse Sør-Øst RHF. Årlig melding 2022 
inneholder informasjon om Sykehuset Innlandets virksomhet, evaluering av 
egen virksomhet, organisering og virksomhetsstyring, positive resultater og 
uløste utfordringer, rapportering av styringskravene i Oppdrag- og bestilling 
2022 og styrets plandokument  

Brukerutvalget og Ungdomsrådets årlige meldinger følger med som vedlegg til 
Årlig melding fra Sykehuset Innlandet. Frist for å levere den er satt til 14.januar 
2023.   

 

Utkast til Årlig melding for Sykehuset Innlandet 2022 blir sendt på en intern 
innspillsrunde til ledergruppa, tillitsvalgte (TV20) og til Brukerutvalget.       

 

Orientering om forslag til sammensetningen av nytt brukerutvalg fra 2023:   

 

Gunn Rauken orienterte om at administrerende direktør, etter å ha fått innspill 
fra brukerorganisasjonene, foreslår følgende brukerrepresentanter til 
Brukerutvalget fra 2023:    

 

Bjug Ringstad (gjenvalgt) 

Synnøve Kjølgård (gjenvalgt) 

Arne Erik Skymoen (ny) 

Pernille Villekjær (ny) 

Trond Marthinsen (ny) 

Heidi Møller Nilsson (ny)  

Ola Aavik (ny) 

Nils Erling Myhr (ny) 

Dagny Gudrun Ulsaker (ny) 

Bjug Ringstad foreslås som leder og Synnøve Kjølgård som nestleder for 
Brukerutvalget i neste periode. Det nye brukerutvalget oppnevnes av Styret i 
Sykehuset Innlandet i styremøtet 14. desember.   

 

Evaluering av dagens møte:  

Det ble gjennomført en evaluering av dagens møte.  

 


