
 

 Side 1 av 9 

Foreløpig protokoll 

Brukerutvalg: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Hamar   

Dato: 7. mars 2023 kl. 10.15 – 16.15 
8. mars 2023 kl. 08.30 – 14.30 
9. mars 2023 kl. 09.15 – 10.00 

  

Fra brukerutvalget:  

Aina Nybakke Leder   
Odvar Jacobsen Nestleder   
Dagfinn Haarr Forfall 9. mars   
Egil Rye-Hytten Forfall 9. mars   
Faridah Shakoor Nabaggala Gikk 13.30 dag 2, 

forfall 9. mars 
  

Fredrik Nilsson    
Heidi Skaara Brorson    
Heidi Hanssen    
Kjartan Thøring Stensvold    
Lilli-Ann Stensdal  
Sebastian Blancaflor Forfall 9. mars   
Sondre Bogen-Straume    

Fra administrasjonen møtte: 

Ida-Anette Kalrud rådgiver   
Knut Even Lindsjørn avdelingsdirektør samhandling og 

brukermedvirkning 
  

Innledere: 

039-2023 Terje Rootwelt, administrerende direktør og Ulrich Spreng, fagdirektør Helse 
Sør-Øst RHF 
043-2023 Arn Meland, fagsjef somatikk og rehabilitering Helse Sør-Øst RHF 
044-2023 Berit Øien, rådgiver Helse Sør-Øst RHF 
045-2023 Knut Even Lindsjørn, avdelingsdirektør samhandling og brukermedvirkning 
Helse Sør-Øst RHF 
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046-2023 Svein Tore Valsø, direktør personal og kompetanseutvikling og Nina Roland, 
spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 
047-2023 Simone Kienlin, spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 
048-2023 Trude Hirgrum, spesialrådgiver og Andreas Horsdal, prosjektleder Helse Sør-
Øst RHF 
049-2023 Kathrine Hofgaard Vaage, spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 
051-2023 Line Alfarrustad, økonomi- og finansdirektør Helse Sør-Øst RHF 

 

036-2023 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

V E D T A K  

Godkjent. 

037-2023 Protokoll brukerutvalgets møte 8. og 9. februar 2023 

 

V E D T A K  

Godkjent. 

038-2023 Referat arbeidsutvalgets møte 20. februar 2023 

 

V E D T A K  

Til orientering. 

039-2023 Dialog/orienteringer fra Terje Rootwelt, administrerende direktør 
og Ulrich Spreng, fagdirektør Helse Sør-Øst RHF 

Dialogpunkter: 
• Styresak  

o 024-2023 Somatisk spesialisthelsetjenesteansvar for bydel Alna 
o 020-2023 Årlig melding 2022 for Helse Sør-Øst RHF 

• Generell budsjett situasjon 
• Mediasaker  

o Unilabs – avtale og oppfølging 
o Oslo universitetssykehus HF  

• Kvinnehelse 
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V E D T A K  

Til orientering.  

040-2023 Erfaringsutveksling 

Brukerutvalgets medlemmer har i perioden deltatt i:  

• Interregional styringsgruppe medisinske kvalitetsregistre 
• Ledersamling Helse Sør-Øst 
• Interregional arbeidsgruppe vedr. fellesoppdrag rehabilitering 
• Samarbeidsforum Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten 
• Nettverksgruppe for Digitale innbyggertjenester 
• Styringsgruppe Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) 
• Styringsgruppe Helselogistikk 
• NSE formøte til møte med Helse- og omsorgsdepartementet 
• Styringsgruppe DHO og prosessplattform 
• Nettverk for regionale pasientbrev 
• Styringsgruppa videreutvikling Sykehuset Innlandet HF 
• Kontaktperson i brukerutvalg 

o Revmatismesykehuset 
o Sykehusapotekene HF 
o Sykehuset i Vestfold HF 

• Interregional framskriving somatikk 
• Regranskning av mammografi og livmorhalsprogrammet 
• Revisjon av retningslinjer for bruk av antibiotika i sykehus 
• Fagrådet TSB 
• Styremøte Helse Sør-Øst RHF 
• Prosjekt sikkerhetspsykiatri 
• Styringsgruppe regional intensivkapasitet 
• Regionalt innsatsteam pasientsikkerhet og kvalitetsarbeid 
• Fagråd Prehospitale Tjenester og akuttmottak 
• Fagplan Habilitering 
• Arbeidsgruppe forebygging selvmord 
• Referansegruppen for Nasjonalt Behandlingstjeneste for CBRNE-medisin 
• Regional prosjektgruppe Felles Henvisningsmottak (FHM) 
• Fagnettverk for tidlig rehabilitering i Helse Sør-Øst 
• Regionalt prosjekt Finne frem i Helse Sør-Øst RHF 

 
 

V E D T A K  

Til orientering.  
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041-2023 Konferanser, invitasjoner og deltakelser 

 

V E D T A K  

Oppnevninger 
Heidi Hanssen foreslås til interregionalt prosjekt om variasjon i laboratorie- og 
radiologitjenester.  
 
Faridah S. Nabaggala foreslås til styringsgruppen BarnsBeste. Faridah foreslås til 
styringsgruppen i tillegg til Sebastian Blancaflor.  
 
Oppnevninger i perioden  
Odvar Jacobsen og Marit Sørdal (Helse Nord RHF) foreslås til Felles nasjonale faglige 
anbefalinger arbeid og helse. 
 
Odvar Jacobsen foreslås til Felles utredningsoppdrag om rehabilitering. 
 
Heidi Hanssen foreslås til Styringsgruppe - prosjekt om variasjon i laboratorie- og 
radiologitjenester.  

Lilli-Ann Stensdal og Kari Grønås (brukerutvalget Oslo universitetssykehus HF) foreslås til 
Regionalt forskningsutvalg. 
 

042-2023 Saker til orientering, innkommet post 

Protokoll/referat brukerutvalgsmøter helseforetak:  
1. Oslo universitetssykehus HF 
2. Sykehuset i Vestfold HF 
3. Sykehuset Innlandet HF 
4. Vestre Viken HF 

 
Protokoll/referat ungdomsråd helseforetak/sykehus:  

5. Oslo universitetssykehus HF 
6. Vestre Viken HF (25. januar 2023) 
7. Vestre Viken HF (18. februar 2023) 

 
Andre orienteringer: 

8. Brukerutvalgets uttalelse til Årlig melding 2022 
9. Årsrapport Ungdomsrådet Akershus universitetssykehus HF 
10. Brukermedvirkning felleseide helseforetak  

 
 

V E D T A K  

Til orientering.  
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043-2023 Kapasitet øye v/ Arn Meland, fagsjef somatikk og rehabilitering 
Helse Sør-Øst RHF 

 

V E D T A K  

Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering og mener dette er et viktig arbeid. 
Brukerutvalget ber om å bli orientert videre om arbeidet.  

044-2023 Orientering om målretting av forskningsmidler v/ Berit Øien, 
rådgiver Helse Sør-Øst RHF 

 
Innspill fra brukerutvalget til spissede formål:  

• Digitalisering/kunstig intelligens. 
• Reel brukermedvirkning medforskning  
• Tydelige krav/avgrensing til områder hvor det skal være 

brukermedvirkning/brukerrepresentant som medforsker 
• Helsekompetanse: herunder samvalg  
• Pasientsikkerhet: brukerundersøkelser, se sammenheng mellom 

brukerundersøkelser som brukes som forbedring og resultater ved sykehusene  
• Psykiske lidelser og rusmiddelproblemer hos barn og unge – viktig å ikke sette nedre 

aldersgrense 
• Mer forskning på "kampen" mellom rus og psykiatri og uønsket variasjon - forske på 

(manglende) samhandling og faglig utveksling i situasjoner der pasienter med 
samtidige rus- og psykiske lidelser har kontakt med spesialisthelsetjenesten 

 
 

V E D T A K  

Brukerutvalget ber Helse Sør-Øst RHF ta med de innspill som framkom i møte.  

045-2023 Prosjekt organisering av sjelden feltet - løypemelding fra prosjektet 
v/ Knut Even Lindsjørn, avdelingsdirektør samhandling og 
brukermedvirkning Helse Sør-Øst RHF 

Innspill/dialog:  
• Viktig med god organisering og struktur 
• Vil bidra til nasjonal «en dør inn» 
• Spennende og viktig arbeid 
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V E D T A K  

Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering og ser fram til videre informasjon om det 
viktige arbeidet.  

046-2023 Høring - NOU 2023: 4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig 
helse- og omsorgstjeneste v/ Svein Tore Valsø, direktør personal og 
kompetanseutvikling og Nina Roland, spesialrådgiver Helse Sør-Øst 
RHF 

Dialog/innspill:  
• Oppgavedeling fra helsetjenesten til brukerorganisasjonene: 

o I et utredningsarbeid er det viktig å se på mulige innretninger hvor man kan 
inkludere pasientorganisasjonene til å delta mer i utforming av mer behovs 
og brukerstyrte helsetjenester. Brukerutvalget mener at 
pasientorganisasjonene ikke må være en del av behandlingen, men som et 
viktig supplement hvor man kan dele erfaringer. 

o Det uttrykkes også en bekymring for en uønsket variasjon om man i større 
grad overfører lærings- og mestringstilbud til pasient og 
brukerorganisasjoner, da det vil være diagnosegrupper som ikke vil ha den 
type organisasjon i ryggen. Det er i dag en stor variasjon i størrelse og 
økonomi på de ulike pasientorganisasjoner, og mange har en sårbar drift 
både med tanke på personell, ressurser og økonomi. 

o Om man går videre med et utredningsarbeid er det viktig med god 
representasjon fra pasientorganisasjonene. 

 
• Erfaringskonsulenter: 

o Brukerutvalget støtter at man utreder om hva det vil innebære å gjøre 
erfaringskonsulenter til et yrke. Det er i dag ikke en felles forståelse av rollen 
og hva den innebærer eller hva som er målene med å ansette disse 
konsulentene. Det er derfor viktig med den type kunnskap og felles forståelse 
for at deres kompetanse kan bli brukt på en hensiktsmessig og god måte i 
tjenestene. 

 
 

V E D T A K  

Brukerutvalget tar redegjørelsen til etterretning. Brukerutvalget ved en arbeidsgruppe vil 
utarbeide et høringssvar.  Arbeidsgruppen består av Sebastian Blancaflor, Heidi Brorson, 
Sondre Bogen-Straume og sekretær for brukerutvalget. Alle medlemmer i brukerutvalget 
sender innspill innen 14. mars, for arbeid i arbeidsgruppen.  
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047-2023 Delstrategi samvalg v/ Simone Kienlin, spesialrådgiver Helse Sør-
Øst RHF 

Innspill/dialog:  
• Vil bidra til at flere pasienter og brukere kan ta bedre med bakgrunn i 

kunnskapsbaserte anbefalinger 
• Pasienter og pårørende må få god informasjon om samvalg 
• Kobling mellom metodebok og samvalgsverktøy 
• En samvalgsapp må ligge tilgjengelig også på Helsenorge.no 
• Samvalg.no som informasjonsside bør henvise til samvalgsverktøy på Helsenorge.no 

 

V E D T A K  

Brukerutvalget støtter utkast til delstrategi samvalg og ser fram til at den tas raskt i bruk i 
helseforetak/sykehus. 
 
Brukerutvalget mener det er viktig at Helse Sør-Øst RHF kommer i gang med utvikling av 
samvalgsverktøy for pasienter i regionen. Samvalgsverktøy er viktig for pasientene og 
bidrar til mestring og aktiv deltakelse. Brukerutvalget tror at flere deler av strategien for 
samvalg vil være vanskelig å gjennomføre uten tilgang til samvalgsverktøy. En samvalgsapp 
for pasienter vil være en start for å bidra til gjennomføring av plan for samvalg.  
 
Det er viktig med riktig informasjon for å ta gode samvalg og samvalgsrelevant informasjon 
må være tilgjengelig i prosedyrer, metodebøker, pasientforløp og andre faglige normerende 
dokumenter. 
 
Brukerutvalget mener det er viktig med god informasjon om samvalg til pasienter i 
innkallingsbrev.  

048-2023 Fagplan fysikalsk medisin og rehabilitering v/ Trude Hirgrum, 
spesialrådgiver og Andreas Horsdal, prosjektleder Helse Sør-Øst 
RHF 

Innspill/dialog:  
• Behov for satsing på tverrfaglig team og tidlig rehabilitering 
• Positivt med jevnlig revidering av fagplanen 
• Overgang mellom kommune og spesialisthelsetjeneste må styrkes 

 
 

V E D T A K  

Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering og merker det er gjort grundig arbeid med 
utarbeidelse av planen. Brukerutvalget ber Helse Sør-Øst RHF ta med innspill som framkom 
i møte i det videre arbeidet og ønsker en ny orientering før styrebehandling i 2023.  
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049-2023 Gjennomgang av oppdrag- og bestillerdokument til HF-ene v/ 
Kathrine Hofgaard Vaage, spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 

 

V E D T A K  

Til orientering.  

050-2023 Kommende møter 

• Styrets årsplan 
• Brukerutvalgets års- og møteplan (arbeidsdokument) 

 

V E D T A K  

Til orientering. 

051-2023 Revidert nasjonalbudsjett - budsjettøkning til sykehusene v/ Line 
Alfarrustad, økonomi- og finansdirektør Helse Sør-Øst RHF 

 

V E D T A K  

Til orientering. 

052-2023 Fellesmøte med styret 

 
Brukerutvalget hadde 9. mars sitt årlige fellesmøte med styret og presenterte innlegg med 
følgende tema:  

• Habilitering, herunder blant annet fagplan habililitering og samarbeid med 
kommune v/ Sondre Bogen-Straume 

• Tverrfaglig spesialisert rusbehandling, herunder blant annet ny anbudsrunde TSB og 
ivaretakelse av ruspasienter under korona v/ Fredrik Nilsson 

 

Fellesmøte er en viktig arena for brukerutvalget og det var god dialog mellom styret og 
brukerutvalget.  
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V E D T A K  

Oppsummering neste brukerutvalgsmøte.  

 Gjennomgang av modul 1 og 2 i elæringskurs 

Brukerutvalget gjennomførte gjennomgang av modul 1 og 2 av Digital grunnopplæring for 
brukerrepresentanter på systemnivå. 

 Gjennomgang av innlegg fellesmøte med styret 

Siste gjennomgang av innleggene til fellesmøte med styret. 
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