
 

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: 02.02.2021 kl 10.15 – 15.00 

03.02.2021, kl 09.00 – 12.45 

Sted: Skype 

Tilstede: Fra Brukerutvalget 
Nina Roland (leder), Lilli-Ann Stensdal (nestleder), Aina N. Rugelsjøen, Astri 
Myhrvang, Egil Rye-Hytten, Eva Pay, 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 
006-2021 Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør og Jan Frich, 
viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF 
008-2021 Knut Even Lindsjørn, avdelingsdirektør samhandling og 
brukermedvirkning Helse Sør-Øst RHF 
009-2021 Gunvor Øfsti, spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 
010-2021 Knut Even Lindsjørn, avdelingsdirektør samhandling og 
brukermedvirkning Helse Sør-Øst RHF 
011-2021 Torhild Torjussen Hovdal, spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 

Forfall:  

Referent: Ida-Anette Kalrud    

 

 
 
 
  

Sak nr 
 

Sak/merknad 

003-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak 
Godkjent. 

mailto:postmottak@helse-sorost.no
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004-2021 Protokoll brukerutvalgets møte 15. og 16. desember 2020 og ekstraordinært møte 
19. januar 2021 
 
Vedtak 
Godkjent. 

005-2021 Referat arbeidsutvalgets møte 19. januar 2021 
 
Vedtak 
Tatt til orientering. 

006-2021 Dialog/orienteringer fra Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør og Jan Frich, 
viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF 
 
Dialog/orientering: 

• Smittevernutstyr og bruk av smittevernutstyr av helsepersonell på sykehusene 
• Styresaker: 

o Temasak: personvern og forskning 
o Regional delstrategi pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 
o Revisjonsplan 

 
Vedtak 
Tatt til orientering. 

007-2021 Forlenge funksjonstid brukerutvalget  
 
Vedtak 
Brukerutvalget vil oppdatere saken med innspill som kom fram i møte, for deretter 
oversending av saken til Helse Sør-Øst RHF. 

008-2021 Orientering om status Helsefellesskapene og utrulling av regionale utviklingsplaner 
v/ Knut Even Lindsjørn, avdelingsdirektør samhandling og brukermedvirkning 
Helse Sør-Øst RHF 
 
Vedtak 
Brukerutvalget forutsetter at brukermedvirkning ivaretas godt på alle nivåer. Det er 
også viktig med brukermedvirkning i helsefellesskapene fra kommunal side.  

009-2021 Orientering om PKO evaluering v/ Gunvor Øfsti, spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF  
 
Vedtak 
Tatt til orientering. Brukerutvalget ønsker å bli orientert om evalueringen igjen 
senere.  

010-2021 
 

Lokale brukererfaringsundersøkelser v/ Knut Even Lindsjørn, avdelingsdirektør 
samhandling og brukermedvirkning Helse Sør-Øst RHF  
 
Vedtak 
Brukerutvalget ønsker å støtte en regional løsning for 
brukererfaringsundersøkelser. Brukerutvalget mener at resultater av slike 
brukererfaringsundersøkelser vil være verdifulle for sykehusene i arbeidet med å 
redusere uønsket variasjon. Det vil også være viktig å kunne måle samvalg gjennom 
brukererfaringsundersøkelser.  
 
Brukerutvalget oppfordrer til god brukermedvirkning i arbeidet med å utarbeide 
spørsmål til brukererfaringsundersøkelsene.  
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011-2021 Regional fagplan PHV og TSB v/ Torhild Torjussen Hovdal, spesialrådgiver Helse 
Sør-Øst RHF 
 
Innspill fra BU tidligere sendt inn:  
 

• Reduksjon i døgnplasser i psykisk helsevern- utvikling som kan ha gått for langt 
• Lange ventetider og avvisningsrater i psykisk helsevern for barn og unge 
• Av kapasitet i habiliteringstjenesten for barn og unge. 

 
Vedtak 
Brukerutvalget tar redegjørelsen om Regional fagplan PHV og TSB til orientering og 
mener det er viktig å løfte noen bekymringer knyttet til fagplan.  
 
Brukerutvalget er på generelt grunnlag bekymret for reduksjonen i døgnplasser 
innen psykisk helsevern og kan ikke se at dette er tematisert godt nok i regional 
fagplan. Brukerutvalget opplever det som sårbart at dette ikke tematiseres 
ytterligere i planen for psykisk helsevern (PHV). Brukerutvalget mener at 
reduksjonen i døgnplasser ved PHV er en utvikling som kan ha gått for langt og 
stiller spørsmål ved om arbeidet med å styrke poliklinikker innen PHV vil være godt 
nok i forhold til behandling ved døgnplasser? 
 
Brukerutvalget ønsker også å løfte fram viktigheten av å få på plass et godt 
behandlingstilbud med rett fagkompetanse for PUA pasienter under 16 år og deres 
familier. 
 
Brukerutvalget ber Helse Sør-Øst RHF påse at det planlegges for reel aktivitetsvekst 
innen både poliklinisk og ø-hjelp behandling innen BUP slik at det sikres et godt og 
forsvarlig tilbud til barn og unge. Brukerutvalget ser med bekymring på at 
helseforetak i regionen melder om økte henvisninger innen BUP og at det fremstår 
at pasientene er sykere enn tidligere. Brukerutvalget regner med at en del av de 
økte henvisningene til BUP er på bakgrunn av den pågående Covid-19 pandemien og 
er bekymret for at antall henvisninger vil fortsette å øke i tiden framover.  
 
Brukerutvalget ønsker å be Helse Sør-Øst RHF kartlegge situasjonen i 
helseforetakene så snart som mulig for å få en oversikt over ventetider/avisning ved 
ø-hjelp og døgnplasser innen PHV/TSB.  
 
Brukerutvalget mener det er viktig at det gjennom fagplanen blir ett enda større 
fokus på barn som pårørende og på behandling barn/unge med 
minoritetsbakgrunn. 
 
Brukerutvalget forventer at det legges opp til ett godt samarbeid og gode avtaler 
med kommuner gjennom Helsefellesskapene for å sikre god behandling av pasienter 
som ikke får tilbud om behandling i spesialisthelsetjenesten. 

012-2021 Erfaringsutveksling  
 
Brukerutvalgets medlemmer har i perioden deltatt i: 

• Styret pasientreiser HF 
• Seminar Bestillerforum RHF 
• Bestillerforum RHF 
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• Regional kompetansetjeneste metodevurdering 
• Samhandlingsnettverket 
• Digitale innbyggertjenester 
• Ventelistegruppa (Klart språk) 
• Nasjonalt kvalitetsregister - Gastronet 
• Digital støtte for hjemmeoppfølging av pasienter 
• Revidering av pasientforløp rehabilitering Covid-19 
• Brukerråd regional koordinerende enhet rehabilitering 
• Fagråd infeksjonsmedisin 
• Tarmkreftscreening 
• Regionalt innsatsteam 
• Foretaksmøtet med HOD 
• Ekstraordinært styremøte Helse Sør-Øst RHF 
• Fagplan PHV og TSB 
• Bedre bruk av Kunstig Intelligens innen radiologi 
• Styringsgruppe for regionalt prosjekt for innføring av eMestring i Helse Sør-Øst RHF  
• Nasjonale kompetansetjenester TBS med HOD 
• Nasjonale kompetansetjenester personlighetsforstyrrelser med HOD 

 
Vedtak 
Tatt til orientering 

013-2021 Konferanser, invitasjoner og deltagelser 
 
Vedtak 

Oppnevning i perioden 
Ad-hoc arbeidsgruppe samvalgsverktøy Lilli-Ann Stensdal 
Referansegruppen for den nasjonale 
behandlingstjenesten for CBRNE-
medisin 

Sebastian Blancaflor 

Oppnevninger i perioden 
Konseptprogram Operasjon, 
Sykehusbygg 

Sebastian Blancaflor 

 
 

014-2021 Saker til orientering, innkommet post  
 
Protokoll/referat brukerutvalgsmøter helseforetak:  

1. Sørlandet sykehus HF 
2. Vestre Viken HF (9. desember) 
3. Sunnaas sykehus HF 
4. Akershus universitetssykehus HF 
5. Sykehuset Innlandet HF 
6. Sykehuset i Vestfold HF 
7. Vestre Viken HF (20. januar) 
8. Sykehuset Innlandet HF (21. januar) 

 
Andre orienteringer: 

9. Oppnevning av interregionale brukerrepresentanter 
10. Brukermedvirkning i Sykehusinnkjøp HF 
11. Årsrapport brukerutvalget Diakonhjemmet Sykehus AS 
12. Videreutvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger - tilbakemelding fra 

Helse Sør-Øst RHF 
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13. Årsrapport konsernrevisjon (ikke publisert ved utsendelse) 
14. Årlig melding brukerutvalget Sykehuset Innlandet HF 

 
Vedtak 
Tatt til orientering.  

015-2021 Kommende møter   
• Styrets årsplan (ettersendes) 
• Brukerutvalgets års og møteplan (arbeidsdokument) 

 
Vedtak 
Tatt til orientering. 

016-2021 Orientering fra AU om arbeidet med uttalelse til årlig melding, årsrapport og 
strategi brukerutvalget 
 
Vedtak 
Tatt til orientering. 

 Eventuelt 
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