Helse Sør-Øst RHF
Postboks 404
2303 Hamar
Telefon: 02411
Telefax: 62 58 55 01
e-post: postmottak@helse-sorost.no

Foreløpig protokoll
Møte:

Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF

Dato og tid:

12.12.2017, kl 10.15 - 16.00
13.12.2017, kl 08.30 – 14.00

Tilstede:

Sted: Helse Sør-Øst RHF
Møtesenter Hamar

Fra Brukerutvalget
Rune Kløvtveit (leder), Nina Roland (nestleder) Astri Myhrvang, Egil Rye-Hytten, Gry
Nørstenget (gikk kl 12.00 dag 2), Kari Melby, Kenneth Arctander Vatnbakk Johansen,
Knut Magne Ellingsen, Maria T.B. Bjerke, Sebastian Blancaflor og Øystein Kydland (dag
2).

Fra Helse Sør-Øst RHF
Martha Østbye, spesialrådgiver
Ida-Anette Kalrud, rådgiver
Innledere
148-2017 Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF
150-2017 Geir Bøhler, Knst. Direktør medisin og helsefag
158-2017 Frode Bie, knst. direktør kapasitet og tjenesteoppfølging Helse Sør-Øst RHF
159-2017 Ole Tjomsland, direktør Medisinsk og helsefaglig analyse Helse Sør-Øst RHF
160-2017 Erik Hanssen, senior finansrådgiver Helse Sør-Øst RHF
161-2017 Bård Seiersnes, Konst. Direktør Teknologi og eHelse Helse Sør-Øst RHF
163-2017 Sidsel Gjertsen, daglig leder Informasjonstjenesten fritt behandlingsvalg i Helse
Sør-Øst RHF

Forfall:

Heidi Skaara Brorson

Referent:

Martha Østbye og Ida-Anette Kalrud

Sak nr

Sak/merknad

145-2017

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak
Godkjent.

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus,
Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett
morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 15 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide
sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF.

146-2017

Protokoll brukerutvalgets møte 14. november 2017

147-2017

Vedtak
Godkjent.
Referat arbeidsutvalgets møte 28. november 2017

148-2017

Vedtak
Tatt til orientering med endringer som påpekt i møtet.
Dialog/orienteringer fra Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF:










149-2017

Sykehuset Innlandet – hovedmodeller og videre prosess.
Statsbudsjettet – konsekvenser for Helse Sør-Øst
o Inntektsmodellarbeidet og finansiering av ambulant virksomhet
o Protonsenter
Status i helseforetaksgruppen
o Ventetider
o Fristbrudd
o Korridorpasienter
o Pakkeforløp
o Prioriteringsregelen
Styresaker
o Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport pr november
o Fordeling av forskningsmidler
o Oppdrag og bestilling 2018 – krav til økonomisk resultat
o Driftsorienteringer fra administrerende direktør
 Rapport informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører i helse- og
omsorgstjenesten
Revisjonsplan for konsernrevisjonen – revisjoner til neste år.
Lokalisering av lokal og regional sikkerhetsavdeling og avdeling for psykisk utviklingshemming og
autisme (PUA)

Vedtak
Redegjørelsen tas til orientering.
Erfaringsutveksling
Brukerutvalgets medlemmer har i perioden deltatt i













Brukerutvalgsmøte Sykehuset Telemark HF
Brukerutvalgsmøte Vestre Viken HF
Midlertidig fagutvalg nevrologi
Fagnettverk for rehabilitering etter ervervet hjerneskade
Fagråd Rehabilitering
Brukerutvalgsmøte Akershus universitetssykehus HF
Brukerutvalgsmøte Martina Hansens Hospital
Fagråd for laboratoriefag
Brukerutvalget Oslo universitetssykehus HF
Møte med administrerende direktør Cathrine M. Lofthus, Helse Sør-Øst RHF
Brukerutvalgsmøte Sørlandet sykehus HF
Seminar om persontilpasset medisin i regi av nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning
Side 2 av 6






150-2017

Seminar om nye metoder i pakkeforløp
Styremøte i Pasientreiser HF
Regionalt legemiddelkomitekonferanse
Møte om pasientreiser med rekvisisjon

Vedtak
Informasjonen tas til orientering.
Fagdirektørens time v/ Geir Bøhler, Knst. Direktør medisin og helsefag






151-2017
152-2017

Rapport om utvikling i ventetider fra Helsedirektoratet
o Tid til utredning – tid til behandling
o Medisinsk faglig utvikling/individuelle forløp
o Nytt regelverk
o Strategisk tilpasning
Nasjonalt system for innføring av nye metoder – oppdatering etter Stortingets behandling av
melding om prioritering – Stortingsmelding 34
o Styresak 108-2017
Status trombektomisaken
o Bredere faglig deltagelse, vedtak før sommeren
o Brukermedvirkning fra helseforetakene.

Vedtak
Redegjørelsen tas til orientering.
UTGÅR
Konferanser, invitasjoner og deltagelser
Vedtak
Oppnevninger i møtet
Regionalt Legemiddelkostnadsutvalg

153-2017

Saker til orientering, innkommet post
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

154-2017

Øystein Kydland
Arild Slettebakken

Kreftstrategien – innspill
LIS-utdanningen
Pasientreiser/Nasjonale retningslinjer
Finansiering av pårørendeopplæring
Referat leder/nestledersamling brukerutvalg helseforetak/sykehus
Protokoll brukerutvalgsmøte Akershus universitetssykehus HF
Pakkeforløp hjerneslag – innspill uttalelse
Brev fra Evjeklinikken vedrørende behandlingstilbudet til barn og unge med sykelig overvekt,
henvisningsrutiner.
Regional plan for avtalespesialistområde – uttalelse fra brukerutvalget

Vedtak
Tatt til orientering.
Landssamling for ledere og nestledere brukerutvalg v/ Rune Kløvtveit
Det er tatt initiativ fra regionale brukerutvalg til å arrangere en samling for brukerutvalg.
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Lik sak behandles i brukerutvalgene i alle fire RHF.

155-2017

Vedtak
Brukerutvalget ber Helse Sør-Øst RHF om å bidra med nødvendige ressurser som kan gjøre
dette mulig.
Det bes om at saken tas opp i interregionalt AD-møte med sikte på tilslutning av at en slik
konferanse arrangeres.
Brukerutvalget ber om at det vurderes om alle medlemmer i de regionale brukerutvalgene
deltar på samlingen.
Regional samling for ungdomsråd v/ Rune Kløvtveit og Nina Roland
Brukerutvalget har mottatt flere henvendelser med ønske om at det arrangeres en samling for
ungdomsråd i helseregionen.

156-2017

Vedtak
Brukerutvalget ber Helse Sør-Øst RHF om å legge til rette for å arrangere en slik konferanse.
Brukerutvalget mener et helseforetak bør inviteres til å lede en programkomite med bl.a.
deltagelse fra flere ungdomsråd og brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF. Samlingen forutsettes
gjennomført på ungdommens premisser. Samhandling og kontakt mellom brukerutvalg og
ungdomsråd må være et av temaene.
Innspill til arbeidsgruppe indikatorutvikling og metodeutveksling (AIM) innspill og
brukermedvirkning v/ Knut Magne Ellingsen
Vedtak

157-2017

Brukerutvalget tar synspunktene som fremkommer i notat fra brukerrepresentantene Knut
Magne Ellingsen og Grete Müller av 20. september 2017 til orientering.
Brukerutvalget slutter seg til at brukerrepresentantene i arbeidsgruppen fortsetter og at
at også det videre arbeidet bør ledes fra Helse Midt-Norge.
Knut Magne Ellingen følger opp saken videre.
Forberede fellesmøte med styret 1. februar v/ Rune Kløvtveit
Vedtak Innlegg på brukerutvalgets fellesmøte med styret 1. februar 2018;





Rune Kløvtveit, leder brukerutvalget
Kenneth Arctander Vatnbakk Johansen
Gry Nørstenget
Nina Roland, nestleder brukerutvalget

Innleggene har forventninger til oppfølging av strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMS
og regional utviklingsplan som overordnet tema.
158-2017

Private avtaleparter og avtalespesialister v/ Frode Bie, knst. direktør kapasitet og
tjenesteoppfølging Helse Sør-Øst RHF
(del av opplæringsprogrammet)
Dialog om
-

Grunnlaget for forskjeller mellom avtaler med avtalespesialister og avtaler med øvrige
avtaleparter
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-

Avtalene med Helfo og regionalt helseforetak
Brukermedvirkning hos de private avtalepartene
Brukerrepresentasjon i anskaffelsesprosesser
Brukerrepresentanter i fellesmøter med private avtaleparter
Kontaktpersonordningen mellom brukerutvalg og private aktører
Problemstillinger til møter med de private

Vedtak
Brukerutvalget oppfatter at det er felles interesse i å få til god brukermedvirkning i
anskaffelser og kontakt mellom brukerutvalg HSØ RHF og brukerutvalg hos de private
avtalepartene.

159-2017

Brukerutvalget ser fram til videre dialog om overnevnte og ber Helse Sør-Øst RHF ta initiativ
til gjennomgang av veilederen for brukermedvirkning i anskaffelser i samarbeid mellom Helse
Sør-Øst RHF og brukerutvalget.
Amputasjoner – videre prosess v/ Ole Tjomsland, direktør Medisinsk og helsefaglig analyse
Helse Sør-Øst RHF
Vedtak
Brukerutvalget ber Helse Sør-Øst RHF ta stilling til funksjonsfordeling av amputasjoner i
etterkant av den planlagte gjennomgangen av karkirurgiområdet.
Amputasjoner må utføres med sikte på tilretteleggelse for rehabilitering og protesebruk.
Rehabilitering bør, for å sikre god kompetanse, sentraliseres til færre steder.

160-2017

161-2017

Det må utvikles standardiserte pasientforløp fra amputasjon til avsluttet rehabilitering for de
ulike pasientgruppene, med sikte på at rehabiliteringspotensiale utnyttes.
Årsbudsjett 2018 v/ Erik Hanssen, senior finansrådgiver Helse Sør-Øst RHF
Erik Hansen gjennomgikk forutsetninger for og hoved trekk i årsbudsjett 2018.
Vedtak
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Gjennomgang av Digital fornying v/ Bård Seiersnes, Konst. Direktør Teknologi og eHelse
Helse Sør-Øst RHF, Ann-Kristin Lie Waag E & Y AS
Vedtak
Brukerutvalget tar til orientering at Helse Sør-Øst RHF nå gjennomgår alle sider ved Digital
Fornying.
Brukerutvalget forventer at Helse Sør-Øst RHF fortsetter sin innsats innen Digital fornying i
retning av standardiserte, gode og trygge løsninger som ivaretar pasient- og
informasjonssikkerhet og kommunikasjonen gjennom pasientforløpet.
Brukerutvalget ser det som viktig at helseforetakene bygger på gode erfaringer og lærer av
hverandre.

162-2017

Det bes om at brukerne involveres godt i det videre arbeidet.
Kommende møter


Styrets årsplan
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163-2017

Brukerutvalgets års og møteplan (arbeidsdokument)

Vedtak
Til orientering.
Informasjonstjenesten fritt behandlingsvalg v/ Sidsel Gjertsen, daglig leder
Informasjonstjenesten fritt behandlingsvalg i Helse Sør-Øst RHF
Oppfølging av brukerutvalgets sak 045-2017 18. og 19. april 2017.
Sidsel Gjertsen orienterte om Informasjonstjenesten - Velg behandlingssted.
Brukerutvalget understreket i møtet at:





ikke alle pasienter har tilgang til eller kan nyttiggjøre seg informasjonen på nettsiden
helsenorge.no/velg-behandlingssted
pasienter innen spesialisthelsetjenesten er i sårbare situasjoner og vil ofte ha behov for mer
informasjonen enn det som ligger på nettsiden, de vil i minst mulig grad gjenta behov/sensitiv
informasjon til flere instanser og mange vil ha ønske om samtale med helsefaglig personell med
taushetsplikt.
Mange pasienter har behov for informasjon om rettigheter og tilbud som ikke er tilgjengelige på
nettsiden og hos avtalespesialistene.

Vedtak
Brukerutvalget har forståelse for at pasienter kan få informasjon om behandlingssteder og
rettigheter gjennom den digitale tjenesten helsenorge.no/velg behandlingssted og
800HELSE.
Brukerutvalget påpeker allikevel at pasienter må kunne henvende seg direkte til
Informasjonstjenesten – Velg behandlingssted gjennom direktenummer på nettsiden Velg
behandlingssted og/eller gjennom direkte tastevalgsløsning fra 800HELSE.
Det bes om at Helse Sør-Øst RHF formidler overnevnte til nasjonale myndigheter.
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