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Foreløpig protokoll  
 

Møte:  Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF 

Dato og tid: 19.10.2022 kl 10.15 - 16.00 

20.10.2022, kl 09.45 – 12.45 

Sted: Helse Sør-Øst RHF, 

hovedkontoret Hamar 

Tilstede: Fra Brukerutvalget 
Odvar Jacobsen (nestleder – ledet møte), Dagfinn Haarr, Egil Rye-Hytten, Faridah 
Shakoor Nabaggala, Heidi Hanssen, Heidi Skaara Brorson, Kjartan Thøring 
Stensvold, Lilli-Ann Stensdal, Sebastian Blancaflor og Sondre Bogen-Straume 
 
Fra Helse Sør-Øst RHF  
Knut Even Lindsjørn, avdelingsdirektør samhandling og brukermedvirkning 
Ida-Anette Kalrud, rådgiver 
 
Innledere 
122-2022 Terje Rootwelt, administrerende direktør, Jan Frich, 
viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF 
127-2022 Andreas Moan, prosjektdirektør Helse Sør-Øst RHF 
128-2022 Simone Kienlin, spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 
129-2022 Nicolai Møkleby, avdelingsdirektør Helse Sør-Øst RHF 
130-2022 Hans Petter Eide, internrevisor og Esa Leporanta, revisjonsleder IKT 
Helse Sør-Øst RHF 
131-2022 Eli Stokke Rondeel, enhetsleder IKT-prosjektportofølje Helse Sør-Øst 
RHF og Manoj Kumar Jhanjee, prosjektleder Sykehuspartner HF 
 

Forfall: Aina Nybakke (leder) og Eva Pay  

Referent: Ida-Anette Kalrud    

 
 
  

Sak nr 
 

Sak/merknad 

119-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak 
Godkjent. 

mailto:postmottak@helse-sorost.no


 
120-2022 Protokoll brukerutvalgets møte 20. og 21. september 2022 

 
Vedtak 
Godkjent. 

121-2022 Referat arbeidsutvalgets møte 4. oktober 2022 
 
Vedtak 
Til orientering. 

122-2022 Dialog/orienteringer fra Terje Rootwelt, administrerende direktør, Jan Frich, 
viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF 
 
Dialogpunkter:  

• Situasjonen rundt Sørlandet sykehus – behandling av voksne med 
spiseforstyrrelser. Beskrevet i ADs orientering til styret 21. oktober. 

o Link til ADs orientering 
• Klinikkbygg psykiatri 
• Styresak - Oslo universitetssykehus HF - Rokadeprosjekt Nye OUS  
• Statsbudsjettet – orientering fra AD 
• Fritt behandlingsvalg 

 
Vedtak 
Til orientering. 

123-2022 Erfaringsutveksling  
 
Brukerutvalgets medlemmer har i perioden deltatt i:  

• Regional fagplan fysikalsk medisin og rehabilitering- brukerrepresentanter til 
prosjektgruppe 

• Fagråd rehabilitering 
• oppgavedeling og bydelsfordeling mellom sykehusene i Oslo, prosjektgruppe 
• Dialogmøte på Sunnaas Sykehus HF med brukerorganisasjoner tilknyttet foretaket 
• Leder/nestledermøte regionale brukerutvalg 
• Dialogkonferanse «Intensiv-prosjektet» i Helse Sør-Øst RHF 
• Styringsgruppen Nasjonalt senter for E- helseforskning 
• Styringsgruppen Digital hjemmeoppfølging 
• Referansegruppe RHABU 
• Fagrådet Gastronet 
• Nettverk for regionale pasientbrev 
• Styringsgruppen Fagplan habilitering 
• Kontaktperson for brukerutvalget 

o Revmatismesykehuset AS 
o Sykehusapotekene HF 

• Styringsgruppe organisering av prehospitale tjenester 
• Felles hevnisningsmottak psykisk helsevern 
• Hovedprosesser 
• Regionalt innsatsteam 
• Arbeidsgruppe forebygging selvmord 
• Regional styringsgruppe til innføring av Nasjonalt screeningprogram for tarmkreft 
• Undergruppe for innføring av pakkeforløp hjem 
• Komitemøter for regional konferanse om pasient- og pårørendeopplæring, 
• Styringsgruppe for regional utviklingsplan 2040 

https://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/2022/1021/125-2022%20Driftsorientering%20fra%20administrerende%20direkt%C3%B8r.pdf


 
• NorTrials rådgivende gruppe 

 
Vedtak 
Til orientering. 

124-2022 Konferanser, invitasjoner og deltagelser 
 
Vedtak 

Oppnevninger i perioden 
Faggruppe for framskrivning somatikk 
(interregional) 

Heidi Brorson 

Deltakelse konferanse 
Årets regionale 
legemiddelkomitekonferanse 

Øystein Kydland 
Heidi Hanssen 

Dialogkonferanse - Regionalt 
utredningsprosjekt - Organisering av 
prehospitale tjenester i Helse Sør-Øst 

Kjartan Thøring Stensvold 
Heidi Hanssen 

 
 

125-2022 Saker til orientering, innkommet post  
 
Protokoll/referat brukerutvalgsmøter helseforetak:  

1. Vestre Viken HF 
2. Sykehuset Innlandet HF 
3. Sykehuset Østfold HF 
4. Sykehuset i Vestfold HF 

 
Andre orienteringer: 

5. Møtereferat Praksisprosjektet HSØ 
 
Vedtak 
Til orientering. 

126-2022 Kommende møter   
• Styrets årsplan  
• Brukerutvalgets års og møteplan (arbeidsdokument) 

 
Vedtak 
Til orientering. 

127-2022 Regional utviklingsplan - orientering om styresak og høringssvar v/ Andreas Moan, 
prosjektdirektør Helse Sør-Øst RHF 
 

• Helse Sør-Øst RHF har mottatt ca 70 høringssvar. 
• Høringsinnspillene viser i stor grad enighet om utfordringsbilde og virkemidler 

som foreslås.  
• Innspill fra brukerutvalget om gjennomgang av tekst i forhold til universell 

utforming tas til følge, i forhold til skrifttype/farge og wordfil.  
• Styresak i oktober og november. 

 
Vedtak 



 
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering. Brukerutvalget er positive til at 
tidligere innspill om universell utforming i forhold til skrifttype/farge blir fulgt opp. 

128-2022 Samvalg v/ Simone Kienlin, spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 
 
Dialog/innspill:  

• Brukerutvalget mener flere at punktene i strategien med ordet «bør», endres til 
«skal». 

• Informasjon om samvalg må være tilgjengelig for pasienter på forhånd. 
• For å sikre informasjon til alle pasienter, må informasjon være tydelig i forhold til 

ulikt helsekompetansenivå og oversettes til flere språk. 
• Samvalgsverktøy må være forskningsbaserte, gamle må fases ut og nye 

forskningsbaserte samvalgsverktøy inn. 
• Lenke til informasjon om samvalg i innkallingsbrevet. 
• Pasienter må også få informasjon om samvalg hos fastleger.  
• Ulike valg/behandlingsmetoder kunne vært en del av prosedyrene i metodebøker. 

 
Vedtak 
Brukerutvalget mener det er viktig at Helse Sør-Øst RHF kommer i gang med 
samvalgsverktøy for pasienter i regionen. En samvalgsapp for pasienter vil kunne 
være en start for bidra til gjennomføring av plan for samvalg. Brukerutvalget tror 
at flere deler av strategien for samvalg vil være vanskelig å gjennomføre uten 
tilgang til samvalgsverktøy. 
 
Brukerutvalget støtter foreslått plan for arbeid med utvikling av strategi for 
innføring av samvalg i tråd med beskrivelsene i saken og med de innspill som 
fremkom i møtet. Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

129-2022 Oppdatert framskrivningsmodell psykisk helsevern og rus v/ Nicolai Møkleby, 
avdelingsdirektør Helse Sør-Øst RHF 
 
Vedtak 
Til orientering. 

130-2022 Innspill revisjonsplan v/ Hans Petter Eide, internrevisor og Esa Leporanta, 
revisjonsleder IKT Helse Sør-Øst RHF 
 
Vedtak 
Brukerutvalget takker for god orientering og ønsker å komme med innspill til 
revisjonsplanen.  
 
Brukerutvalgets egne innspill til revisjonsplanen 2023 (ikke prioritert liste):  

• Innspill brukerutvalget: 
o Kontaktlegeordningen – hva gjør at det fungerer noen steder og ikke 

andre steder. Uønsket variasjon og likeverdige helsetjenester.  
o Undersøke/ revidere effekten av brukermedvirkning på de ulike nivåene i 

helsetjenesten for å sikre at brukermedvirkningen oppnår ønsket effekt. 
Det er lite systematiske undersøkelser av effekt av brukermedvirkning, 
noe som betyr at man vet lite om måten brukerne får medvirke på er 
hensiktsmessig. 

o Manglende samarbeid mellom HFene – lite sammenheng mellom 
virksomhetene 



 
 

• Brukerutvalget ønsker å støtte følgene innspill i foreløpig revisjonsplan:  
o (1) Utlokaliserte pasienter 
o (14) Planlegging og gjennomføring av regionale byggeprosjekter  
o (15) Legemiddelberedskap 
o (9) Legemiddelinnkjøpssamarbeid  
o (7 og 8) Risiko for utdanning og rekruttering 

 Brukerutvalget kunne tenke seg at denne ses i sammenheng med 
innspill nr 2 Bruk av innleide vikarer  

 
131-2022 Strategi og Standard for bruk av Multimedia v/ Eli Stokke Rondeel, enhetsleder IKT-

prosjektportofølje Helse Sør-Øst RHF og Manoj Kumar Jhanjee, prosjektleder 
Sykehuspartner HF 
 
Orientering:  

• Multimedieløsningen i HSØ blir en felles løsning der samtlige HF-er kan lagre og 
dele multimedieobjekter med hverandre 

• En sentralisert løsning gir mulighet for samhandling og deling, og 
forbedrer/forenkler arbeidsflyt (minsker silobasert arbeid i HF-ene) 

 
Vedtak 
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering. Brukerutvalget er positive til 
prosjektet Strategi og Standard for bruk av Multimedia. Brukerutvalget mener 
prosjektet kan bidra til å lette samhandlingen mellom sykehus og at innføringen vil 
komme pasientene til gode.  

132-2022 Status for arbeidet med endringer i regional inntektsmodell 
(Behandlet i AU møte 4. oktober.) 
 
Vedtak 
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering og forutsetter at arbeidet med 
endringer i regional inntektsmodell kommer alle helseforetakene og dermed 
pasientene til gode. 

133-2022 Orientering om interregionalt brukerutvalgsmøte (13. og 14. oktober) v/ Odvar 
Jacobsen 
 

• Innspill Oppdragsdokumentet 
• Brukermedvirkning felleseide helseforetak 
• Diverse 

 
Vedtak 
Til orientering. 
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