
 

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. 

 

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: 25. mai 2021 kl 09.00 - 16.00 Sted: Skype 

Tilstede: Fra Brukerutvalget 
Nina Roland (leder) (gikk 14.30), Lilli-Ann Stensdal (nestleder), Aina N. 
Rugelsjøen, Astri Myhrvang, Egil Rye-Hytten, Faridah Shakoor Nabaggala, Heidi 
Skaara Brorson, Kjartan Thøring Stensvold, Odvar Jacobsen, Sebastian Blancaflor 
og Øystein Kydland. 
 
Fra Helse Sør-Øst RHF  
Knut Even Lindsjørn, avdelingsdirektør samhandling og brukermedvirkning 
Ida-Anette Kalrud, rådgiver 
 
Innledere 
054-2021 Jan Frich, konst. adm. dir. Helse Sør-Øst RHF 
060-2021 Nina Cecilie Olkvam, kommunikasjonsrådgiver 
061-2021 Christel Meyer, spesialrådgiver 
062-2021 Per Engstrand, rådgiver og Per Meinich, rådgiver Helse Sør-Øst RHF 
063-2021 Geir Bøhler, fagsjef Helse Sør-Øst RHF 
064-2021 Jarle Henriksen, utdanningssjef Helse Sør-Øst RHF 
065-2021 Cecilie Skule, avdelingsdirektør og Torhild Torjussen Hovdal, 
spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 

Forfall: Eva Pay 

Referent: Ida-Anette Kalrud    

 

 
 

 Sak nr 
 

Sak/merknad 

051-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak 
Godkjent. 

052-2021 Protokoll brukerutvalgets møte 20. april 2021 
 
Vedtak 
Godkjent. 
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053-2021 Referat arbeidsutvalgets møte 11. mai 2021 
 
Vedtak 
Tatt til orientering. 

054-2021 Dialog/orienteringer fra Jan Frich, konst. adm. dir. Helse Sør-Øst RHF 
 

• Videreutvikling Sykehuset Innlandet HF 
• Henvendelse til brukerutvalget vedrørende behandlingstilbudet til kroniske 

smertepasienter 
 
Vedtak 
Tatt til orientering. 

055-2021 Konferanser, invitasjoner og deltagelser 
 
Vedtak 

Oppnevninger  
Møte med aggresjonsproblematikk 
(MAP)- interregional styringsgruppe 
(interregional) 

Aina Rugelsjøen 

Standardisering og utvikling av 
prehospitale tjenester i HSØ 

Sebastian Blancaflor (går inn for Rune 
Kløvtveit) 

Fagnettverk for tidlig rehabilitering Sebastian Blancaflor 
Oppnevninger i perioden  
Regional konferanse pasientsikkerhet 
og kvalitetsforbedring_ Representanter 
fra KTV og BU_ komite for 
forbedringspriser 

Odvar Jacobsen 
Heidi Brorson 

 
 

056-2021 Saker til orientering, innkommet post  
 
Protokoll/referat brukerutvalgsmøter helseforetak:  

1. Oslo universitetssykehus HF (12. april) 
2. Vestre Viken HF 
3. Oslo universitetssykehus HF (26. april) 
4. Sunnaas sykehus HF (14. des 2020) 
5. Sunnaas sykehus HF (15. feb 2021) 
6. Sunnaas sykehus HF (15. mars 2021) 
7. Sykehuset Innlandet HF (7. april 2021) 
8. Sykehuset Innlandet HF (17. mars 2021) 
9. Sykehusapotekene HF 
10. Sykehuset i Vestfold HF (Ungdomsrådet) 
11. Sørlandet sykehuset HF 

 
Andre orienteringer: 

12. Årsrapport Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) 
13. Uttalelse sykehusstrukturen SIHF 

 
Vedtak 
Tatt til orientering.  
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057-2021 Kommende møter   
• Styrets årsplan  
• Brukerutvalgets års og møteplan (arbeidsdokument) 

 
Vedtak 
Tatt til orientering. 

058-2021 Innspill til saksliste til leder/nestledermøte 28. mai regionale brukerutvalg 
 
Foreløpig forslag på saker:  

• Funksjonstid i Beslutningsforum og Bestillerforum – sårbart med en representant 
• Samvalg og samvalgsverktøy  
• Prioriteringsregelen psykisk helsevern barn og unge 
• Barn med medfødt russkade 

 
Vedtak 
Tatt til orientering. 

059-2021 Erfaringsutveksling  
 
Brukerutvalgets medlemmer har i perioden deltatt i: 
 

• Dialogmøte mellom brukerutvalget OUS og representanter fra sykehusets 
klinikkvise brukerråd  

• Fagråd nyfødtmedisin og fødsel- og svangerskapsomsorg 
• Samarbeidsorganet for forskning, innovasjon og utdanning i HSØ 
• Regionalt innsatsteam 
• Kontaktperson brukerutvalgsmøte helseforetak:  

o Oslo universitetssykehus HF 
o Sykehuset Telemark HF 
o Sykehusapoteket HF 
o Sykehuset Innlandet HF 

• Gastronet 
• Klart språk, Regional brevgruppe 
• Digitale innbyggertjenester, nettverksmøte 
• Styringsgruppe Digitale innbyggertjenester. 
• Nettseminar med lansering av boken Helsespråk www.michaljournal.no/i/1000/ 
• Klart språk, Regional brevgruppe 
• Referansegruppemøte i RKR 
• Programkomiteen Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2021. 
• God klinisk praksis og behov for normering ved bruk av kunstig intelligens innenfor 

radiologi 
• Nettverk for regionale pasientbrev 
• Barns Beste – styringsgruppemøte 
• Regional fagplan PHV og TSB 
• Regional implementeringsgruppe Pakkeforløp psykisk helsevern og TSB 
• Nettverksgruppe Digitale innbyggertjenester 
• Bestillerforum 
• Styret Pasientreiser HF 
• Ref.gruppe medfødt russkade 
• Reg legemiddelhåndteringsutvalg 
• Styringsgruppe - Regionalt prosjekt for innføring av eMestring i Helse Sør-Øst 
• Møte med brukerrådet PUA 
• Samhandlingsnettverket 

http://www.michaljournal.no/i/1000/
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Vedtak 
Tatt til orientering. 

060-2021 Omdømmerapport v/ Nina Cecilie Olkvam, kommunikasjonsrådgiver Helse Sør-Øst 
RHF 
 
Oppsummert:  

• Gjennomført i mars 2021.  
• Gjennomgående positiv både for våre helseforetak, og for Helse Sør-Øst RHF.  
• 89% av respondentene meget stor eller ganske stor tiltro til at de vil få den 

behandlingen de trenger hvis de skulle bli syk eller skadet og få behov for 
sykehusbehandling. Dette er en bedring på 2 prosentpoeng fra i fjor og hele 6 
poeng sammenlignet med 2019, og det beste resultatet siden undesøkelsen 
startet i 2011. 

• Oslo som oppnår det beste resultatet, mens den største fremgangen har 
skjedd på Sørlandet. 

 
Dialog/innspill:  

• Positivt å se det er økt tilfredshet fra foregående år, til tross for Covid-19 
pandemien. 

• Hvor mange av respondentene er minoritetsspråklige? 
 
 
Vedtak 
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering og synes det er positivt at 
undersøkelsen viser en økt tilfredshet i forhold til foregående, til tross for Covid-19 
pandemien.  
 
Brukerutvalget vil anbefale Helse Sør-Øst om å sette ett ambisjonsnivå for 
tilfredshet blant befolkningen i regionen.  

061-2021 Høring – organisering av luftambulansetjenesten v/ Christel Meyer, spesialrådgiver 
Helse Sør-Øst RHF 
 
Vedtak 
Brukerutvalgets uttalelse vedtas og oversendes saksbehandler i Helse Sør-Øst RHF. 
Uttalelsen vil også legges på brukerutvalgets nettsider.   

062-2021 Regional forvaltning av metodebøker i Helse Sør-Øst – igangsetting av pilot v/ Per 
Engstrand, rådgiver og Per Meinich, rådgiver Helse Sør-Øst RHF 
 
Vedtak 
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering. Brukerutvalget støtter at felles 
løsning (portal) for metodebøker i Helse Sør-Øst etableres 01.06.2021 og at 
avdeling for medisin- og helsefag får ansvaret for den regionale faglige forvaltningen 
av løsningen.  
 
Brukerutvalget ber om å bli orientert om framdrift og det videre arbeidet på ett 
senere tidspunkt.  

063-2021 Styrking av behandlings- og utdanningstilbudet innen hudsykdommer v/ Geir 
Bøhler, fagsjef Helse Sør-Øst RHF 
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Vedtak 
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering og støtter en styrking av 
behandling- og utdanningstilbudet innen hudsykdommer, ved å etablere to 
poliklinikker, en ved Sørlandet sykehus HF og en ved Sykehuset Innlandet HF. 
Brukerutvalget mener det også er hensiktsmessig at disse nyetablerte 
poliklinikkene samarbeider med medisinske avdelinger ved HFet ved eventuell 
behandling som krever innleggelse. Brukerutvalget håper arbeidet med 
etableringen kommer raskt i gang.  

064-2021 Utkast til delstrategi for utdanning og kompetanse i Helse Sør-Øst v/ Jarle 
Henriksen, utdanningssjef Helse Sør-Øst RHF 
 
Dialog/innspill:  

• Litt lite brukerperspektiv/pasientfokus – målet med all utdanning og 
kompetansehevning er for å bedre behandling av pasienter.  

• Viktig arbeid for å sikre rett kompetanse på rett sted. 
  
Vedtak 
Brukerutvalget støtter utkastet til delstrategi for utdanning og kompetanse og 
ønsker at innspillene fra møtet vurderes tatt inn i det videre arbeidet. 
Brukerutvalget ber om å bli involvert i framtidig prosjektarbeid. 
 
Brukerutvalget ber om å bli orientert om framdrift og det videre arbeidet på ett 
senere tidspunkt.  

065-2021 Oppfølging av sak: Felles henvisningsmottak - utkast prosjektmandat v/ Cecilie 
Skule, avdelingsdirektør og Torhild Torjussen Hovdal, spesialrådgiver Helse Sør-Øst 
RHF 
 
Dialog/innspill: 

• Viktig å få med fritt behandlingsvalg i arbeidet, slik at pasienter har mulighet til å si 
hvor de ønsker behandling.  

• Brukerrepresentasjon i styringsgruppe fra regionalt brukerutvalg og 
prosjektgruppe fra regionalt brukerutvalg og brukerutvalg ved helseforetak.  

• Veldig bra at praksiskonsulenter involveres i prosjektgruppen.  
• Fokus på IKT løsninger.  

 
Vedtak 
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering og ber saksbehandler ta med 
innspill som kom fram i møte i det videre arbeidet.  
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