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Foreløpig protokoll  
 

Møte:  Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF 

Dato og 
tid: 

26.01.2017, kl 10.15 - 16.15 

27.01.2017, kl 08.30 – 14.30 

Sted: Helse Sør-

Øst RHF 

Møtesenter 

Hamar 

Tilstede: Fra Brukerutvalget 
Øistein Winje (leder), Rune Kløvtveit (nestleder), Astri Myhrvang, Hanna 
Therese Berg, Erna Hogrenning, Kari Melby, Knut Magne Ellingsen, Maria T.B. 
Bjerke, Nina Roland (dag 2), Øystein Kydland, Reidun Martinsen; Kenneth 
Arctander Vatnbakk Johansen (dag 1).  
 
Fra Helse Sør-Øst RHF  
Knut Even Lindsjørn, samhandlingsdirektør (dag 1) 
Martha Østbye, spesialrådgiver  
 
Innledere  
004-2016 – Thomas Bagley, direktør teknologi og e-helse  

 

 

 

 

 

Forfall: 

006-2017 – Gro Sævil Haldorsen, spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF  
007-2017 – Tone E. Westbye, spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 
008-2017 – Knut Even Lindsjørn, direktør samhandling 
010-2017 – Torill Orrestad, spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 
016-2017 – Geir Bøhler, kst direktør medisin og helsefag 
017-2016 – Harald Platou, leder utenlandskontoret Oslo universitetssykehus 
HF 
018-2017 – Tom Erik Magnussen, seniorrådgiver analyse Helse Sør-Øst RHF 
019-2016 – prosjektdirektør Andreas Moan, Helse Sør-Øst RHF 
 
Jytte Undrum, Ragnar Skjøld, Trond Hilmersen.  
Kenneth Arctander Vatnbakk Johansen (dag 2). 
Nina Roland (dag 1).  

Referent: Martha Østbye     

 

 
 

Sak nr Sak/merknad 

001-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste. 
 
Vedtak 
Innkalling 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. 
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002-2017 Protokoll brukerutvalgets møte 13. og 14. desember 2016 . 
 
Vedtak 
Protokoll godkjent, med endringer som fremkom i møtet.    

003-2017 Referat arbeidsutvalgets møte 10. januar 2017. 
 
Vedtak  
Referatet tas til orientering, med de påpekninger som fremkom i møtet.  

004-2017 Digital fornying – herunder radiologi v/ Thomas Bagley, direktør teknologi og e-
helse 
 
Dialog/spørsmål om 

• IKT og organisatorisk utvikling og opplæring med sikte på lik bruk av systemene.  
• Kjernejournal.  
• Elektronisk samhandling sykehus/primærhelsetjenesten.  
• Radiologisystem Sykehuset Innlandet HF– pasientsikkerhet. 

 
Vedtak  
Redegjørelsen tas til orientering.  

005-2017 Erfaringsutveksling. 
  
Deltagelser 

• Møte underutvalg pasientreiser.  
• Møte om opplæring av brukerrepresentanter  
• Brukerutvalg Regional koordinerende enhet.  
• Møte regionalt fagråd barn og unge. 
• Møte med Helse Sør-Øst RHF om hovedprosesser.  
• Møte midlertidig fagutvalg helsefag.  
• Fagråd radiologi.  
• Møte sammen med konserntillitsvalgte om samvalg. 
• Møte Hovedprosesser. 
• Pasient- og brukerombudene i helseregionen.  
• Lederforum i Helse Sør-Øst.  
• Beslutningsforum. 
• Anskaffelse kirurgitjenester.  
• Nasjonal IKT. 

 
Vedtak 
Redegjørelsene tas til orientering.  

006-2017 Status pakkeforløp kreft v/ Gro Sævil Haldorsen, spesialrådgiver Helse Sør-Øst 
RHF 
 
Dialog om 

• Resultat ved enkelte sykehus.  
• Elektroniske møter med tilgang til sentrale dokumenter/bilder.  
• Pasienttilfredshet.  
• Kapasitet – robotkirurgi.  
• Konsekvenser for andre pasientgrupper.  
• Pakkeforløp andre områder.  
• Kultur og systemendring.  
• Monitorering og oppfølging.  
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• Brukerrepresentasjon ved implementering av forløp under flere 
pasientgrupper.   

 
Vedtak  
Redegjørelsen tas til orientering.   

007-2017 Raskere tilbake v/ Tone E. Westbye, spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 
 
Dialog om 

• Oppdragsdokument og interregionalt oppdrag om Raskere tilbake., ledet av Helse 
Sør-Øst RHF.  

• Raskere tilbake og effekt for pasienter, fare for tap av effektive behandlingstilbud.  
 

Vedtak  
Brukerutvalget merker seg de positive effektene av tilbud innen Raskere tilbake. Det 
ses med bekymring på faren for nedbygging av nødvendige behandlingstilbud ved 
eventuell nedleggelse av prosjektet Raskere Tilbake.  
 
Helse Sør-Øst RHF bes om å arbeide for videreføring av tilbud som har vist seg 
effektive og at den den viktige dialogen med NAV opprettholdes for pasienter som 
står i fare for å falle ut av arbeidslivet.   

008-2017 Dialog/orienteringer Knut Even Lindsjørn, direktør samhandling Helse Sør-Øst 
RHF: 
 
• Oppdragsdokumentet. 
• Foretaksprotokoll. 
• Status i helseforetaksgruppen. 
• Styresaker. 
• Dagsaktuelle saker. 

• Varmtvannsbasseng – Diakonhjemmet sykehus.  
• Kongsvinger sykehus og foretakstilknytning.  
• Samvalg – løypemelding til Helse Sør-Øst RHF ledergruppe i januar, med sikte på 

beslutningssak i mars.  
 
Dialogpunkter 

• Ambulante tjenester – finansieringsordning. 
• BU bør gjennomgå oppdragsdokumentet med sikte på deltagelse i oppdrag av 

særlig betydning.  
 
Vedtak  
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

009-2017 E-journal, personvern og behandlingsforløp 
 
Vedtak  
Redegjørelsen tas til orientering.  
 
Brukerutvalget ber Helse Sør-Øst RHF sikre lik bruk av nye teknologiske løsninger, 
bl.a. slik at koblinger mellom fødselsnummer og journalsystem anvendes over alt.   
 
Brukerutvalget mener at terskelen for hva som kvalifiseres som sensitiv informasjon 
i helsesammenheng er og skal være lav. Brukerutvalget mener allikevel at hensynet til 
pasientsikkerhet, i kritiske situasjoner, må veie tyngre enn hensynet til personvern.   
Helse Sør-Øst RHF bes om å løfte problemstillingene om pasientsikkerhet og 
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personvern nasjonalt.  
010-2017 Økonomisk langtidsplan v/ Toril Orrestad, spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF  

 
Torill Orrestad orienterte.   
 
Dialogpunkter  

• Mer ambulante tjeneste, inkl å etablere gode incentivordninger som sikrer å få til 
ambulante tjenester.  

• Avtalespesialister og private leverandører – finansiering av dette. 
• TSB – tilgjengelighet i alle deler av forløpet (bl.a. avrusning og tilbud til pasienter 

med dobbeltdiagnose).  
 

Påvirkningsmuligheter - videre prosess 
• Jo tidligere innspillene kan komme inn, jo bedre.  
• Gjennom arbeidsutvalgets faste møter med Helse Sør-Øst RHF om 

hovedprosesser.  
• Saken kan tas opp igjen i brukerutvalget i mars.  

 
Vedtak 
BU tar redegjørelsen til orientering.  

011-2017 Saker til orientering/innkommet post  
• Høringsinnspill - Nasjonal faglig retningslinje om demens.  
• Oppdrag-konferanse om brukermedvirkning 2017. 
• Løypemelding Visittstolen. 

 
Vedtak  
Tatt til orientering.  

012-2017 Konferanser, invitasjoner og deltagelser 
 
Vedtak 
Kandidater/deltagere fra brukerutvalget er:  
Prosjekt råd og utvalg   
Regionalt Kapasitetsutvalg 
Intensivmedisin 

Maria Bjerke samt henvendelse til OUS. 

Programkomite for regional 
rehabiliteringskonferanse: 

Knut Magne Ellingsen og Astri Myhrvang.  
 

Programkomite for DPS konferanse Jytte Undrum og Kenneth  
Arctander Vatnbakk Johansen. 

Regional fagutviklingsgruppe for 
felles utvikling av tjenestetilbudet 
innenfor helse- og 
omsorgstjenestelovens § 10-2 og § 
10-3 i Helse Sør-Øst RHF 

Kenneth Arctander Vatnbakk Johansen og  
Øystein Kydland 

Raskere tilbake - interregionalt arbeid  Kandidat fra brukerutvalget Helse Sør-Øst  
RHF Kari Melby og Rune Kløvtveit  

Invitasjoner  
ReHabiliteringsforum Sykehuset 
Innlandet 2017 

Rune Kløvtveit og Kari Melby 

Brukerutvalgskonferanse private 
rehabiliteringsinstitusjoner. 

Kari Melby og Knut Magne Ellingsen   
deltar.  
Rune Kløvtveit er bedt om å innlede på 
konferansen.  
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013-2017 Innspill saker til samling for leder, nestleder og sekretær for de regionale 
helseforetakene i mai. 
 
Forslag til saker:  
• IKT – Informasjonssikkerhet.  
• Nasjonalt indikatorprosjektet.  
• Erfaringer arbeidet med regionale utviklingsplaner.   
 
Vedtak 
Saken tas opp igjen i brukerutvalget i mars.  

014-2017 Kommende møter   
• Styrets årsplan  
• Brukerutvalgets års og møteplan  

 
Vedtak 
Tas til orientering.  

015-2017 NOU 2016:25 - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten 
Arbeidsgruppe som skriver innspill til HSØ RHF sitt høringssvar. 
 
Vedtak  
Nina Roland, Astri Myhrvang, Knut Magne Ellingsen og Øistein Winje oppnevnes.  

016-2017 Fagdirektørens time v/ Geir Bøhler 
 
Geir Bøhler orienterte om oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet og øvrige 
prioriterte oppgaver i 2017.  
 
Dialog   
• TSB – redusere avbrudd.  
• Bruk av tvang. 
• Antibiotikabruk – reduksjon.  
• ISF innen psykisk helse. 
• Prioritering av nye legemidler. 
• Muligheter for effektivisering.  
• Behovet for legespesialister – bl.a. geriatere. 
• Kontaktlegeordningen.  
• Fritt behandlingsvalg/private avtaler. 
 
Vedtak  
Redegjørelsen tatt til orientering.  

017-2017 Faktura ved fødsel v/ Harald Platou, Leder utenlandskontoret Oslo 
universitetssykehus HF, Helse Sør-Øst 
 
Spørsmål/dialog  
 

• Hva ligger i “ikke kunne betale”? 
• Rundskrivet om betaling for fødsler ventes.  

 
Vedtak  
Redegjørelsen tatt til orientering.   
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018-2017 Behovsvurdering somatiske tjenester v/ Tom Erik Magnussen, seniorrådgiver 

analyse Helse Sør-Øst RHF 
 
Dialog 

• Forsikringsordning.  
• Tilbud innen kardiologi.  
• Kvalitetskrav – likeverdighet.  
• Bruk av medikamenter under utprøving. 
• Kapasitet innen øyefag.   
• Håndtering av komplikasjoner.  
• Informasjonsplikt Pasientreiser.  

 
Vedtak 
Redegjørelsen tas til orientering.  

019-2017 Regional utviklingsplan v/ prosjektdirektør Andreas Moan, Helse Sør-Øst RHF,  
 
Informasjon og dialog om  
 

• Brukerstyrte poliklinikker/finansiering av pilotordninger. 
• Brukermedvirkning i samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og 

kommunene og i kommunene.  
• Helseforetakenes arbeid med sine utviklingsplaner. 

 
Vedtak 
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering og forbereder medvirkning i arbeidet 
med regional utviklingsplan høsten 2017/2018.  

020-2017 Spesialistutdanning for leger v/ Elisabeth Arntzen, fagsjef avdeling forskning, 
innovasjon og utdanning.  
 
Dialog om 
 

• Finansiering.  
• Veiledning. 
• Læringsmål innen geriatri. 
• Standardisering av opplæringen/veiledningen.  
• Leder og veileders ansvar for vurdering av at læringsmål er oppnådd.  
• Revidert vurdering/oppfølging hvis læringsmål ikke oppnås.  

 
Vedtak 
Redegjørelsen tas til orientering.  
Brukerutvalget ser særlig positivt på felles kompetansemoduler innen 
kommunikasjon, pasient og brukermedvirkning og pasient- og pårørendeopplæring.  

021-2017 Brukerutvalgets uttalelse til Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 
 
Vedtak  
Brukerutvalget gir arbeidsutvalget fullmakt til å utarbeide brukerutvalgets uttalelse til 
Helse Sør-Øst RHF sin årlige melding og oversende denne til Helse Sør-Øst RHF 
innen fristen.   
 

022-2017 Uttalelse universell utforming 
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Oppfølging av temasak i møte 13- og 14. desember 2016. 
 
 
Vedtak 

1. Brukerutvalget for Helse Sør-Øst RHF vil poengtere overfor alle aktuelle 
instanser i Helse Sør-Øst RHF at ved planlegging av nye bygg og 
ombygninger skal brukerrepresentanter med god forståelse for universell 
utforming være aktivt med helt fra forprosjektet. Dette må også brukerutvalg 
ved de enkelte sykehus/institusjoner følge opp så snart nye planer blir 
lansert.   

2. Det etableres i tidligst mulig fase brukerutvalg ved bygg av nye sykehus. 
Brukerutvalget for de Helse Sør-Øst RHF inviteres til å delta i brukerutvalg 
for nye sykehus.  

3. Når det arbeides med strategier for anskaffelser av medisinsk utstyr på 
regionalt nivå, bør Brukerutvalget for Helse Sør-Øst RHF få uttale seg om 
krav til utforming/tilrettelegging. Når det gjelder den typen investeringer 
over det enkelte helseforetak sitt budsjett, må det aktuelle brukerutvalget få 
uttale seg.  

4. Kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient er et utfordrende og 
viktig område som skal gis betydelig oppmerksomhet i internopplæring og i 
grunn- og videre utdanning. 

5. Lov om pasient- og brukerrettigheter (§ 3.1) fastslår at pasienter har rett til å 
medvirke ved valg mellom forskjellige undersøkelses- og 
behandlingsmetoder, og at pasienten skal informeres om mulige risikoer og 
bivirkninger. Samvalg som verktøy og metode skal bidra til å oppfylle lovens 
intensjoner ved valg mellom forsvarlige behandlingsmetoder. Samvalg må 
fortsatt være et satsningsområde i Helse Sør-Øst RHF.  

6. Kommunikasjon og samvalg bør være eget tema for en samling hvor 
brukerrepresentanter og helsepersonell møtes..  

7. I tillegg bør det fra regionalt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF sin side 
skrives en kronikk om universell utforming i f.eks. Dagens Medisin, 
Legetidsskriftet; Aftenposten. 

Eventuelt  Knut Magne Ellingsen lager forslag til halvårlig rapport fra brukerutvalget som alle 
sender til sine organisasjoner.  
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