
 

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 
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2303 Hamar 
Telefon: 02411 
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Protokoll  
 

Møte:		 Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF 

Dato	og	tid:	 16.06.2022 kl 10.15 – 15.30 

17.06.2022, kl 09.00 – 14.00 

Sted:	 Helse Sør-Øst RHF, 

hovedkontoret Hamar 

Tilstede:	 Fra	Brukerutvalget	
Aina Nybakke (leder), Odvar Jacobsen (nestleder), Dagfinn Haarr, Egil Rye-
Hytten, Faridah Shakoor Nabaggala, Heidi Hanssen, Heidi Skaara Brorson, 
Kjartan Thøring Stensvold, Lilli-Ann Stensdal og Sondre Bogen-Straume 
 
Fra	Helse	Sør‐Øst	RHF		
Ida-Anette Kalrud, rådgiver 
 
Innledere	
080-2022 Terje Rootwelt, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF 
082-2022 Nina Cecilie Olkvam, kommunikasjonsrådgiver Helse Sør-Øst RHF 
083-2022 Espen Anderssen, konsernrevisor og Torun Melhus Vedal, 
internrevisor Helse Sør-Øst RHF 
088-2022 Bjørn Anton Graff, Vestre Viken HF og Merete Retzius, 
Sykehuspartner 
091-2022 Jin Marte Øvreeide, spesialrådgiver og Cecilie Skule, 
avdelingsdirektør Helse Sør-Øst RHF 
092-2022 Cecilie Skule, avdelingsdirektør Helse Sør-Øst RHF 
096-2022 Jin Marte Øvreeide, spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 

Forfall:	 Sebastian Blancaflor og Eva Pay 

Referent:	 Ida-Anette Kalrud 	   

 
 

Sak	nr	
	

Sak/merknad	

077-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak	
Godkjent. 

078-2022 Protokoll brukerutvalgets møte 24. mai 2022 
 
Vedtak	
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Godkjent. 

079-2022 Referat arbeidsutvalgets møte 1. juni 2022 
 
Vedtak	
Til orientering. 

080-2022 Dialog/orienteringer fra Terje Rootwelt, administrerende direktør Helse Sør-
Øst RHF 
 
Dialogpunkter:  

 Pasienter som ikke møter til behandling ved sykehus 
 Styresaker 
 Overbehandling i livets sluttfase 
 Økte kostnader knyttet til bygg 
 Rekruttering barne- og ungdomspsykiatri 
 Covid-19 
 Behandling av flyktninger fra Ukraina 

 
Vedtak	
Til orientering. 

081-2022 Erfaringsutveksling  
 
Brukerutvalgets medlemmer har i perioden deltatt i:  

 Fagråd radiologi og nukleærmedisin 
 Møte med FFO-samarbeidet 
 Styringsgruppa for videreutvikling Sykehuset Innlandet 
 Fagplan fysikalsk medisin og rehabilitering 
 Behovsvurdering TSB 
 Felles henvisningsmottak i psykisk helsevern – styringsgruppe 
 Hovedprosesser 
 Pasientsikkerhetskonferanse, komite forbedringspris 
 Fagplan for habiliteringstjenesten – arbeidsgruppen 
 Innsatsteam pakkeforløp hjem 
 Regionalt innsatsteam 
 Regional styringsgruppe til innføring av Nasjonalt screeningprogram for 

tarmkreft 
 Fagplan for habiliteringstjenesten – styringsgruppen 
 Styringsgruppe digitale innbyggertjenester 
 Kardiologiutvalget 
 Styringsgruppen for Nasjonalt senter for e-helseforskning 
 Nettverk digital samhandling  
 Fagråd for laboratoriefag 
 Komitemøte for regional konferanse om Pasient og pårørendeopplæring 
 Innspillsmøte til høring om jordmorutdannelsen 

 
Vedtak	
Til orientering. 

082-2022 Omdømmeundersøkelsen v/ Nina Cecilie Olkvam, kommunikasjonsrådgiver 
Helse Sør-Øst RHF 
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Dialogpunkter/spørsmål fra brukerutvalget oversendt før innlegg:  
 Viser til BU vedtak fra 2021, og ønsker om mulig svar på om hvor mange av 

respondentene er minoritetsspråklige? 
 Har Helse Sør-Øst satt seg et ambisjonsnivå for tilfredshet blant befolkningen i 

regionen? 
 Å se antall personer på de ulike svarene, og bare ikke i prosent (hvis mulig).  
 En orientering om hva omdømmeundersøkelsen brukes til? 

 
Vedtak	
Brukerutvalget tar redegjørelsen til etterretning og mener Helse Sør-Øst RHF 
bør øke ambisjonsnivået for tilfredshet blant befolkningen i regionen. 
 
Brukerutvalget etterlyser et tydeligere formål om hva omdømmeundersøkelsen 
benyttes til. Brukerutvalget anbefaler Helse Sør-Øst RHF å ha et tydelig formål 
dersom omdømmeundersøkelsen skal videreføres.  

083-2022 Konsernrevisjon – orientering om rolle og revisjon av kompetansestyring v/ 
Espen Anderssen, konsernrevisor og Torun Melhus Vedal, internrevisor Helse 
Sør-Øst RHF 
 
Kort orientering om konsernrevisjon.  
Gjennomgang av revisjoner av kompetansestyring ved Ahus og SiV.  
 
SiV:  
Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet september-desember 2021. 
Det ble gjennomført undersøkelser i følgende klinikker og enheter:  

• Medisinsk klinikk ved medisinsk sykepleieavdeling 
• Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Psykiatrisk sykehusavdeling 

 
Ahus:  
Revisjonen er gjennomført i tidsrommet oktober 2021-januar 2022.  
Det ble gjennomført undersøkelser i følgende klinikker og enheter:  

• Kvinneklinikken ved Avdeling for polikliniske tjenester og Avdeling 
føde/barsel 

• Divisjon psykisk helsevern og rus ved Akuttpsykiatrisk avdeling, og 
Allmennpsykiatrisk poliklinikk B ved DPS Nedre Romerike 

  
Vedtak	
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering.  

084-2022 Konferanser, invitasjoner og deltagelser 
 
Vedtak	
Oppnevninger 
Programkomite konferanse/samling 
ungdomsråd 

Sondre Bogen-Straume 

Brukerrepresentant - oppgavedeling 
og bydelsfordeling mellom 
sykehusene i Oslo 

Odvar Jacobsen, prosjektgruppe 
Heidi Hanssen, styringsgruppe 

Bruk av kunstig intelligens i 
bildediagnostikk 

Heidi Brorson 

Behovsvurdering spiseforstyrrelser Aina Nybakke 
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Rådslag for psykisk helsevern Aina Nybakke 
Deltakelse	konferanse 
Rehabiliteringskonferansen Helse 
Sør-Øst 2022 

Kjartan Thøring Stensvold 
Odvar Jacobsen 

 
 

085-2022 Saker til orientering, innkommet post  
 
Protokoll/referat brukerutvalgsmøter helseforetak:  

1. Sørlandet sykehus HF 
2. Vestre Viken HF 
3. Sykehuset Østfold HF 
4. Akershus universitetssykehus HF 

 
Andre orienteringer: 

5. Årsmelding brukerutvalget Sørlandet sykehus HF 
6. Fagråd prehospitale tjenester og akuttmottak 

 
Spørsmål vedrørende sak 39/22 ved Ahus oversendes sekretær for 
Brukerutvalget Ahus for mer informasjon.  
 
Vedtak	
Til orientering. 

086-2022 Innspill oppdragsdokumentet 2023 
 
Vedtak	
Brukerutvalget ønsker igjen å fremme følgende saker til oppdragsdokumentet:  
 

1. Tilgang til kliniske studier (LØFTES på nytt) 
 
Vi anbefaler at det settes et konkret måltall for 2023 for andel pasienter som 
må inkluderes i kliniske studier for ulike pasientgrupper. 
 
For å sikre at kliniske studier blir en integrert del av klinisk praksis bør minst 
10 % av ressursene i kliniske avdelinger avsettes til forskning. Dette vil sikre 
forutsigbarhet i alle ledd av kliniske studier. I oppstartfasen vil det imidlertid 
være et behov for økte ressurser til ekstra personell inntil man får en god 
infrastruktur på plass. 
 
Det å avsette ressurser til klinisk forskning mener vi er viktig i å nå målet om at 
kliniske studier skal være en del av den integrerte pasientbehandlingen, da er 
det viktig å ha noe å jobbe mot.  

 
2. Innføring av nye legemidler (LØFTES på nytt) 

 
Man bør forsterke oppfølgingen av RHF av de legemiddelpolitiske målene slik 
at man sikrer en rask tilgang for pasientene. Et tiltak kan være konkrete 
kvalitetsindikatorer som sier noe om måloppnåelse. Kanskje spesielt innen 
målene som omhandler både likeverdig og rask tilgang, men også det å sikre 
god kvalitet. 
 

 Sikre god kvalitet ved behandling av legemidler 
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 Legemidler skal ha lavest mulig pris 
 Likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler 
 Legge til rette for forskning og innovasjon 

087-2022 Kommende møter   
 Styrets årsplan, dialog i brukerutvalget om styresaker 
 Brukerutvalgets års og møteplan (arbeidsdokument) 

 
Vedtak	
Til orientering. 

088-2022 Bruk av kunstig intelligens i bildediagnostikk v/ Bjørn Anton Graff, Vestre Viken 
HF 
 
Generelle gevinster: 

 Bedre kvalitet på pasientbehandlingen 
 Bedre bruk av radiologikompetanse 
 Oppgaveglidning til andre? 
 Utvikler radiologifaget (patolog + radiolog = sant?) 
 Gjør det enklere å rekruttere 
 Bedre arbeidsmiljø 

 
Vedtak	
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering. Brukerutvalget er positive til 
prosjektet og mener det bør delta en brukerrepresentant fra Helse Sør-Øst RHF 
i tillegg til brukerrepresentant fra lokalt helseforetak. Brukerutvalget ser fram 
til å følge prosjektet videre og ønsker å bidra som brukerrepresentant i 
arbeidet.  

089-2022 Høring – Regional utviklingsplan 
 
Vedtak	
Brukerutvalget støtter de 6 satsingsområdene i planen og vil behandle høringen 
på møte i september. Brukerutvalget vil invitere saksbehandler i Helse Sør-Øst 
RHF på møte i september.  

090-2022 Forslag møteplan 2023 
 
Vedtak	
Møteplan 2023 for brukerutvalget vedtas.  

091-2022 Orientering felles henvisningsmottak - etableres felles henvisningsmottak i PHV 
1. september v/ Jin Marte Øvreeide, spesialrådgiver og Cecilie Skule, 
avdelingsdirektør Helse Sør-Øst RHF 
 
Vedtak	
Brukerutvalget er positive til etablering av felles henvisningsmottak og mener 
dette vil komme pasientene til gode. Brukerutvalget tar redegjørelsen til 
orientering.  

092-2022 Status og planer innen psykisk helsevern – hva mer kan gjøres? v/ Cecilie Skule, 
avdelingsdirektør Helse Sør-Øst RHF 
 
Vedtak	
Brukerutvalget tar redegjørelsen til etterretning og støtter Helse Sør-Øst RHF 
sitt fokus på psykisk helsevern.  
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093-2022 Brukermedvirkning i felleseide helseforetak 
 
Vedtak	
Brukerutvalget vil sammen med øvrige regionale brukerutvalg fremme saken i 
interregionalt direktørmøte.  

094-2022 Høring om avvikling av godkjenningsordningen innen fritt behandlingsvalg 
	
Vedtak	
Brukerutvalget støtter innspillet fra arbeidsgruppen. Innspillet oversendes til 
Helse Sør-Øst for videre oppfølging.  

095-2022 Kontaktpersonordningen 
 

 Dialog om erfaringer 
 

096-2022 Behovsvurdering spiseforstyrrelser v/ Jin Marte Øvreeide, spesialrådgiver 
Helse Sør-Øst RHF 
 
Vedtak	
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering og vil bidra med 
brukerrepresentant i arbeidet.  

 


