
 

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: 15.06.2021 kl 09.30 - 16.00 

16.06.2021, kl 08.30 – 11.00 

Sted: Skype 

Tilstede: Fra Brukerutvalget 
Nina Roland (leder), Lilli-Ann Stensdal (nestleder), Aina N. Rugelsjøen, Astri 
Myhrvang, Egil Rye-Hytten, Eva Pay, Kjartan Thøring Stensvold, Odvar Jacobsen, 
Sebastian Blancaflor og Øystein Kydland (15. juni). 
 
Fra Helse Sør-Øst RHF  
Knut Even Lindsjørn, avdelingsdirektør samhandling og brukermedvirkning 
Ida-Anette Kalrud, rådgiver 
 
Innledere 
069-2021 Jan Frich, konstituert administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF 
071-2021 Torun Melhus Vedal, internrevisor Helse Sør-Øst RHF 
072-2021 Torhild Torjussen Hovdal, spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 
075-2021 Nicolay Møkleby, fagsjef, Senior analytiker Helse Sør-Øst RHF 
079-2021 Tove Hæreid Otterstad, spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 

Forfall: Faridah Shakoor Nabaggala, Heidi Skaara Brorson og Øystein Kydland (16. juni) 

Referent: Ida-Anette Kalrud    

 

 
 
  

Sak nr 
 

Sak/merknad 

066-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak 
Godkjent. 

067-2021 Protokoll brukerutvalgets møte 25. mai 2021 
 
Vedtak 
Godkjent. 
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068-2021 Referat arbeidsutvalgets møte 1. juni 2021 
 
Vedtak 
Tatt til orientering. 

069-2021 Dialog/orienteringer fra Jan Frich, konstituert administrerende direktør Helse Sør-
Øst RHF 
 

• Helse Sør-Øst RHF har gått ut av beredskap 
• Orientering om streiken 
• Styresaker 
• Henvendelse vedrørende Granheim lungesykehus 
• Ulikheter i tilbudet innen habilitering 
• Konseptfase samvalgsverktøy 
• Oslo universitetssykehus HF – oppstart forprosjekt for ny sikkerhetspsykiatri  

 
Vedtak 
Tatt til orientering. 

070-2021 Erfaringsutveksling  
 
Brukerutvalgets medlemmer har i perioden deltatt i:  

• Fagråd infeksjonsmedisin 
• Nominasjonskomite Regional forbedringspris Helse Sør-Øst RHF 
• Brukerråd Regional koordinerende enhet (RKE) 
• Fagråd rehabilitering 
• Konferanse «Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring» Helse Sør-Øst RHF 
• Fagråd Infeksjonsmedisin 
• Klart språk, Regional brevgruppe 
• Kontaktperson brukerutvalg i helseforetak/sykehus 

o Sykehuset i Vestfold HF 
• Styringsgruppe Digitale innbyggertjenester 
• Styringsgruppe Nasjonalt senter for E-helseforskning 
• Hovedprosesser 
• Bestillerforum  
• Fagråd habilitering 
• Lungerehabiliterings nettverket. 
• Fagråd radiologi og nukleærmedisin 
• Standardisering og utvikling av prehospitale tjenester 
• Referansegruppe for ambulansejournal 
• Styringsgruppemøte e-meistring 
• Interregionalt leder/nestledermøte 

 
 
Vedtak 
Tatt til orientering. 

071-2021 Revisjon Bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern v/ Torun Melhus Vedal, 
internrevisor Helse Sør-Øst RHF  
 
Vedtak 
Brukerutvalget tar redegjørelsen til etterretning og er bekymret for økningen i bruk 
av tvang som revisjonen viser. Brukerutvalget er skeptisk til om dette kan forklares 
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kun ved ulik registreringspraksisen ved helseforetak/sykehus eller om det faktisk 
er en reel økning i bruk av tvang ved helseforetakene/sykehusene. 
 
Det er viktig at revisjonen følger opp læringspunktene rapporten med 
helseforetakene/sykehusene.  
 
Brukerutvalget vil i sitt innspillsmøte med konsernrevisor høsten 2021 melde inn til 
revisjonsplan 2022 muligheten for å undersøke om det er sammenheng mellom 
graden av oppfølging av prioriteringsregelen og økt bruk av tvang.  

072-2021 Høring - Nasjonale faglige råd for forebygging og riktig bruk av tvang i psykisk 
helsevern for voksne v/ Torhild Torjussen Hovdal, spesialrådgiver Helse Sør-Øst 
RHF 
 
Vedtak 
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering og oversender saksbehandler sitt 
høringsinnspill for videre oppfølging. Høringsinnspillet fra brukerutvalget legges 
også ut på nettsidene til brukerutvalget.  

073-2021 Rammeverk for nasjonale kvalitets – og kompetansenettverk v/ Lars Eikvar, 
fungerende fagdirektør Helse Sør-Øst RHF 
 
 
Saken utgikk og settes opp igjen på brukerutvalgsmøte høsten 2021.  

074-2021 Brukermedvirkning i byggeprosjekter  
Dialog i brukerutvalget 
 
Rune Kløvtveit, leder brukerutvalget Vestre Viken HF og Knut Even Lindsjørn, 
fungerende avdelingsleder for medisin og helsefag deltar.  
 
Dialog/innspill:  

• Brukerrepresentanter skal delta med brukererfaring, og ikke fagkunnskap 
• Viktig for å sikre god brukermedvirkning av brukerrepresentanter, og at 

brukerrepresentantene kommer tidlig inn i arbeidet. 
• Kan funksjonstid for brukerutvalg ved byggeprosjekter gå ut over retningslinjens 

maks 3 perioder (6 år)? 
• Viktig med kontinuitet og kompetanse 
• Kan det benyttes erfaringskonsulenter som bindeledd mellom 

brukerrepresentanter og oppdragsgiver? 
• Kombinere brukerrepresentanter fra lokalt BU HF og BU RHF, i tillegg til 

representanter fra brukerorganisasjoner? 
• Se mot andre store organisasjoner som for eksempel Statsbygg/Oslobygg, hvordan 

løses brukermedvirkning der? 
 
Vedtak 
Arbeidsutvalget tar med alle innspill og jobber videre med saken. Settes opp igjen på 
brukerutvalgsmøte høsten 2021.  

075-2021 Framskrivninger innen psykisk helsevern og TSB v/ Nicolay Møkleby, fagsjef Helse 
Sør-Øst RHF 
 
Vedtak 
Brukerutvalget tar redegjørelsen til etterretning. Brukerutvalget er positive til at det 
med ny framskrivningsmodell legges opp til en økning innen liggedøgn for barne- og 
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ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien, i tillegg til at det planlegges for 
ytterligere samarbeid med utdanningsinstitusjoner for å dekke framtidig behov.  

076-2021 Konferanser, invitasjoner og deltagelser 
 
Vedtak 

Oppnevninger  
Nasjonalt senter for e-helseforskning Øystein Kydland 
Organisering av arbeidet med 
framskrivninger 

Aina Rugelsjøen 
+ repr fra BU Helse Nord RHF 

Konferansenavn/tema  
«Erfaring som kunnskapskilde» - 
nasjonal erfaringskonferanse om 
utdanning innen bruker og 
likepersonsarbeid 

Faridah Shakoor Nabaggala 
Lilli-Ann Stensdal 
Odvar Jacobsen 
Kjartan Thøring Stensvold 

 
 

077-2021 Saker til orientering, innkommet post  
 
Protokoll/referat brukerutvalgsmøter helseforetak:  

1. Akershus universitetssykehus HF 
2. Leder/nestleder møte IRBU 
3. Sunnaas sykehus HF 
4. Sykehuset i Vestfold HF 

 
Andre orienteringer: 

5. Muntlig orientering fra leder i brukerutvalget om pasienthenvendelser vedrørende 
behandlingstilbudet til kroniske smertepasienter 

6. Henvendelse vedrørende Granheim Lungesykehus  
7. Henvendelse vedrørende behandling av Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF 

 
Vedtak 
Tatt til orientering. 

078-2021 Kommende møter   
• Styrets årsplan  
• Brukerutvalgets års og møteplan (arbeidsdokument) 

 
Vedtak 
Tatt til orientering. 

079-2021 Fagplan fysikalsk medisin og rehabilitering v/ Tove Hæreid Otterstad, 
spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 
 
Innspill:  

• Viktig med godt samarbeid mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten for å 
sikre sømløse overganger 

• Viktig at det sørges for god og riktig kompetanseoverføring fra helseforetak til 
kommuner 

• Viktig å få med noen fra habiliteringsfeltet 
• Viktig med brukerrepresentanter i både styringsgruppe og prosjektgruppe 
• Det bør vurderes om representanter fra LMS også involveres i prosjektgruppen 



Side 5 av 5 
 

• Det bør vurderes involvering fra samhandlingsnettverket og 
praksiskonsulentordningen (PKO) 

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

080-2021 Møteplan 2022 v/ Ida-Anette Kalrud, rådgiver Helse Sør-Øst RHF 
 
Vedtatt 
Møteplan 2022 vedtas. 

 Eventuelt 
 
Samvalgsverktøy, konseptfase 
 
Uttalelse fra brukerutvalget 
Brukerutvalget viser til sitt vedtak i sak 073-2020 vedrørende utvikling av 
samvalgsverktøy gjennom ny digital plattform. Brukerutvalget vil påpeke 
viktigheten av at dette kommer på plass raskt, da dette er til det beste for pasientens 
helsetjeneste.  
 
Dette er et oppdrag fra 2017 og det har allerede gått mye tid fra oppdraget ble gitt. 
Og det haster for pasientene å få samvalgsverktøyene på plass raskt.   
 
Brukerutvalget er bekymret for det videre arbeidet med samvalg som en del av 
pasientens helsetjeneste, og at dette stopper opp i påvente av en ny digital 
plattform. Samvalgsverktøy er et meget viktig virkemiddel i å understøtte både 
pasient og behandlingspersonell for gjennomføringen av et reelt samvalg. 
 
Brukerutvalget legger til grunn at valg av leverandør og plattform tilrettelegger for 
integrasjon mot digital plattform Helse Sør-Øst RHF etter planen skal anskaffe.  
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