
 

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: 09.03.2021 kl 10.15 - 16.00 

10.03.2021, kl 08.30 – 13.30 

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 
020-2021 Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør og Jan Frich, 
viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF 
022-2021 Frode Bie, fagsjef og Cecilie Skule, avdelingsdirektør psykisk helsevern 
og rusbehandling Helse Sør-Øst RHF 
025-2021 Andreas Moan, prosjektdirektør Helse Sør-Øst RHF 
026-2021 Tove H. Otterstad, spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 
031-2021 Simone Kienlin, spesialrådgiver og Anja Fog Heen, Overlege/ 
spesialrådgiver samvalg Helse Sør-Øst RHF 
032-2021 Phd Gro Løhaugen, Spesialist i klinisk nevropsykologi/Leder Regional 
Kompetansetjeneste og – Medfødte Russkader Helse Sør-Øst RHF og Professor 
Jon Skranes, barnelege i RK-MR Helse Sør-Øst 
033-2021 Gunn Rauken, leder brukerutvalget Sykehuset Innlandet HF og Geir 
Silseth, sekretær brukerutvalget Sykehuset Innlandet HF 

Forfall:  

Referent: Ida-Anette Kalrud    
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Sak nr 
 

Sak/merknad 

017-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak 
Godkjent. 

018-2021 Protokoll brukerutvalgets møte 2. og 3. februar 2021 
 
Vedtak 
Godkjent. 

019-2021 Referat arbeidsutvalgets møte 23. februar 2021 
 
Vedtak 
Tatt til orientering. 

020-2021 Dialog/orienteringer fra Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør og Jan Frich, 
viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF  
 
Dialog/orientering: 

• Utvikling Civid-19 pandemien. 
• Videreutvikling Sykehuset Innlandet HF. 
• Manifestsenteret – utskriving av pasienter grunnet karantene på ansatte. 
• Fødesituasjonen ved sykehus i regionen. 
• Habilitering. 
• Regionale kompetansetjenester. 
• Fritt behandlingsvalg; Care Service AS, Englegård behandlingssenter, Helse Sør-Øst 

RHF vært i kontakt med senteret for å finne løsning for pasienter. 
 

Vedtak 
Tatt til orientering. 

021-2021 Erfaringsutveksling  
 
Brukerutvalgets medlemmer har i perioden deltatt i: 

• Regional kompetansetjeneste smerter – referansegruppe 
• Hovedprosess 
• Samvalgsverktøy – regionalt 
• Samvalgsverktøy – interregionalt 
• Regionalt innsatsteam 
• Global Trigger Tool 
• Kontaktperson brukerutvalget: 

o Oslo universitetssykehus HF 
o Nye Drammen sykehus HF 
o Sykehuset Østfold HF 
o Sunnaas sykehus HF 

• Ventelistebrevgruppen 
• Behovsvurdering somatikk: 
• Fagråd rehabilitering 
• Prosjektgruppemøte fagplan PHV og TSB 
• Regional implementeringsgruppe pakkeforløp PHV og TSB 
• God klinisk praksis ved bruk av kunstig intelligens (Hdir) 
• Styret Pasientreiser HF 
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• Fagråd habilitering 
• Regionalt legemiddelforum 
• Bestillerforum RHF 
• Webinar samhandling pakkeforløp psyk helse og rus 
• Styringsgruppe E-mestring  
• Gastronet 
• Styringsgruppe nasjonalt senter for ehelse forskning 
• Dialogmøte med Sunnaas og brukerorganisasjonene 
• Interregional arbeidsgruppe medisinske kvalitetsregistre 
• Interregional styringsgruppe tarmkreft screening 
• Evalueringsmøte med styreleder i Helse Sør-Øst RHF og eierdirektør 

 
Vedtak 
Tatt til orientering. 

022-2021 Konkret plan for etablering av områdefunksjon innen psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling v/ Frode Bie, fagsjef og Cecilie Skule, 
avdelingsdirektør psykisk helsevern og rusbehandling Helse Sør-Øst RHF 
 
Vedtak 
Brukerutvalget tar plan for etablering av områdefunksjon innen psykisk helsevern 
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling til orientering og ber Helse Sør-Øst RHF ta 
med seg innspillene i det videre arbeidet.  
 
Brukerutvalget er opptatt av at alle innbyggere har samme rett til helsehjelp, dette 
gjelder også innsatte i fengsel. Brukerutvalget mener det er viktig at det prioriteres 
nok ressurser til spesialisthelsetjenester i kriminalomsorgen. Brukerutvalget mener 
også at det er viktig med kontinuitet blant helsepersonell ved 
spesialisthelsetjenestene i kriminalomsorgen.  
 
Brukerutvalget ønsker å oppfordre til at man i fordelingen av ufordelte midler bør 
prioritere de områdene med et lite tilbud i dag, samtidig som at det fortsatt er ett 
behov for å videreutvikle tilbudet i fengsler med høyt sikkerhetsnivå. 
 
Brukerutvalget ber også Helse Sør-Øst RHF følge opp dialogen med helseforetakene 
i en oppbyggingsfase av områdefunksjoner slik at man sikrer en lokal forankring og 
likhet i tjenestetilbudet. 
 

023-2021 Konferanser, invitasjoner og deltagelser 
 
Vedtak 
 

Oppnevning  
Samarbeidsorganet for forskning, 
innovasjon og utdanning i Helse Sør-Øst 

Lilli-Ann Stensdal 

 
 

024-2021 Saker til orientering, innkommet post  
 
Protokoll/referat brukerutvalgsmøter helseforetak:  

1. Akershus universitetssykehus HF 
2. Sykehuset i Vestfold HF 
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3. Sørlandet sykehus HF 
4. Sykehuset Innlandet HF 

 
Andre orienteringer: 

5. FFO Oslo høringsuttalelse - representantforslag Stortinget utvikl. Ullevål og kap. 
Oslo 

6. Henvendelse til BU leder om Mjøssykehus 
7. Evaluering av opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering  
8. Rapport læring og mestring 

 
Vedtak 
Tatt til orientering. 

025-2021 Regional utviklingsplan v/ Andreas Moan, prosjektdirektør Helse Sør-Øst RHF 
 
Dialog/innspill: 

• Gode erfaringer fra brukerrepresentant fra tidligere arbeid. 
• Viktig med fokus på hele pasientforløpet. 
• Pårørende er en viktig ressurs. 
• Forholdet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten er viktig for pasientforløpet 

og utadvendte sykehus. 
• Helsefellesskapene sin rolle. 
• Behovsstyrte poliklinikker.  

 
Vedtak 
Brukerutvalget ber Helse Sør-Øst RHF ta med seg innspill fra møte.  

026-2021 Høring – tjenester i fritt behandlingsvalg godkjenningsordningen fra 1. mai 2021 
sendt fra Helsedirektoratet v/ Tove H. Otterstad, spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 
 

• Senfaserehabilitering av pasienter med ryggmargsskade – døgnrehabilitering 
• Vestibulære sykdommer – døgnrehabilitering 3-4 uker 
• Vestibulære sykdommer – poliklinisk rehabilitering 3-4 uker 
• Revmatiske (inflammatoriske) sykdommer – døgnrehabilitering 3-4 uker 

 
Helsedirektoratet ber om synspunkter på de foreslåtte tjenestene og ønsker 
tilbakemeldinger på; 

• Avgrensningen og innholdsbeskrivelsene av tilbudene. 
• Om tilbudene egner seg for innfasing. 
• Eventuelle risikofaktorer knyttet til slik innfasing. 

 
 
Vedtak 
Brukerutvalget er i utgangspunktet positive til ordningen fritt behandlingsvalg. Det 
er viktig at tjenesten er utformet på en slik måte at pasientenes rettigheter og 
pasientforløp understøttes. Det er også viktig med kontroll av kravene til kvalitet på 
tjenestene. De regionale helseforetakene i regionen det søkes å etablere et tilbud i, 
bør etter brukerutvalgets mening være en naturlig høringsinstans ved godkjenning 
av nye behandlingsinstitusjoner, i tillegg til å kunne føre kontroll med kvaliteten.  
 
Brukerutvalget mener også på generelt grunnlag at det burde være enklere og 
raskere for pasienter å komme i kontakt med Informasjonstjenesten velg 
behandlingssted (VBS). Det er også viktig for brukerutvalget at det er fokus på å 
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sikre overganger og ambulante tjenester i forbindelse med behandling og samarbeid 
med kommuner. 

027-2021 Brukerutvalgets uttalelse Helse Sør-Øst RHF årlig melding 
 
Vedtak 
Tatt til orientering.  

028-2021 Brukerutvalgets årsrapport 
 
Vedtak 
Brukerutvalgets årsrapport vedtatt med endringer. 

029-2021 Strategi brukerutvalget 
 
Vedtak 
Brukerutvalgets strategi vedtatt. 

030-2021 Arbeidsgruppe gjennomgang 13 prinsipper for brukermedvirkning 
 
Vedtak 
Arbeidsgruppe bestående av Sebastian Blancaflor, Heidi Brorson og Astri Myhrvang 
evaluerer 13 prinsipper for brukermedvirkning. Forslag legges fram for 
arbeidsutvalget i juni møte, deretter brukerutvalgsmøte.  
Det er viktig at 13 prinsipper for brukermedvirkning samsvarer med felles 
retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå.  

031-2021 Samvalg - Status og organisering av arbeidet v/ Simone Kienlin, spesialrådgiver og 
Anja Fog Heen, Overlege/ spesialrådgiver samvalg Helse Sør-Øst RHF 
 
Vedtak 
Brukerutvalget tar redegjørelsen til etterretning og støtter forslaget om å 
konsentrere innsatsen på arbeidet med samvalg rundt tre hovedområder: 

• Kompetanseheving gjennom rammeverket «klar for samvalg» 
• Utvikle egne og ta i bruk samvalgsverktøy publisert på Helsenorge.no 
• Utvikle indikatorer for å følge utviklingen og måle effekten av tiltakene 

 
Brukerutvalg understreket viktigheten av at konseptfasen for samvalgsverktøy går 
direkte over i en planleggingsfase og gjennomføringsfase for raskt å kunne 
produsere samvalgsverktøy for oppstart, oppfølging og endring av behandling.  

032-2021 Barn med medfødt russkade v/ Phd Gro Løhaugen, Spesialist i klinisk 
nevropsykologi/Leder Regional Kompetansetjeneste og – Medfødte Russkader 
Helse Sør-Øst RHF og Professor Jon Skranes, barnelege i RK-MR Helse Sør-Øst RHF  
 
Vedtak 
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering, men er svært bekymret for 
mørketall innen feltet barn med medfødt russkade. Det finnes ingen prevalensstudie 
innen feltet i Norge. Brukerutvalget støtter at det i første omgang gjennomføres en 
kartlegging i spesialisthelsetjenesten av feltet barn med medfødt russkade både 
regionalt og nasjonalt.   

033-2021 Orientering om prosess for deltakelse i videreutvikling av Sykehuset Innlandet v/ 
Gunn Rauken, leder brukerutvalget Sykehuset Innlandet HF og Geir Silseth, 
sekretær brukerutvalget Sykehuset Innlandet HF 
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Vedtak 
Brukerutvalget takker for orienteringen. Det framgår av orienteringen at 
brukerutvalget ved Sykehuset Innlandet HF har deltatt i prosessen og vært godt 
orientert i arbeidet med videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF.  

034-2021 Tema for fellesmøte med styret  
 
Vedtak 
Brukerutvalget er enig i å endre tema for fellesmøte med styret. Forslag til 
presentasjon om tema oversendes arbeidsutvalget for juni møte. Nytt tema vil være 
psykisk helse barn/voksne og rus, med fokus på konsekvenser grunnet Covid-19 
pandemien.  

035-2021 Kommende møter   
• Styrets årsplan  
• Brukerutvalgets års og møteplan (arbeidsdokument) 

 
Vedtak 
Ekstra brukerutvalgsmøte 18. august og fellesmøte med styret 19. august.   

036-2021 Høring Parkeringsveileder 2021 
 
Vedtak 
Brukerutvalget mener at det ideelt sett burde være gratis å parkere for pasienter i 
behandling på sykehus. Brukerutvalget er opptatt av et likeverdig tilbud uavhengig 
av økonomi/bosted. Brukerutvalget ser imidlertid at dette ikke er en realistisk 
problemstilling og ønsker derfor å komme med følgende innspill til 
parkeringsveilederen: 
 

• Det er viktig med gode tilrettelagte HC plasser i umiddelbar nærhet til 
hovedinngang og øvrige pasientinnganger. 

• Det er viktig at HC plasser er universell utformet og tilnærmet like ved alle sykehus.  
• Det bør også tilrettelegges for parkeringsplasser i nærhet av hovedinngang og 

øvrige pasientinnganger som er forbeholdt de med mobilitetsutfordringer som ikke 
innehar HC kort.  

• Det er viktig at eventuell parkeringsavgift betales etterskuddsvis, slik at 
pasienter/pårørende som blir forsinket ved besøk på sykehuset ikke opplever 
unødvendig belastning og/eller eventuell parkeringsgebyr. 

• Det er viktig at pasienter/pårørende med langvarig sykehusopphold får tilbud om 
gratis parkering/rabatt. En mulighet kunne vært tilgang til en for langtidsparkering.  

• Det bør tilstrebes at ved bygging av nye sykehus at det etableres gode 
parkeringsmuligheter slik som parkeringshus. 

• Mange pasienter og pårørende opplever å komme for sent til planlagt time på 
bakgrunn av vanskelige parkeringsforhold. Det må derfor være et tilstrekkelig 
tilbud om parkering. Mer bruk av poliklinisk behandling vil også gi et økt behov for 
flere plasser. 

• Brukerutvalget har lenge deltatt i arbeidet med å utarbeide innkallingsbrevene i 
henhold til klart språk, slik at brevene inneholder rett og god informasjon til 
pasienten. Brukerutvalget er bekymret for at man ved forslaget vil fylle opp 
innkallingsbrevet med transportmuligheter. Brukerutvalget ønsker å oppfordre til 
at den enkelte søker opp denne informasjonen selv. Eventuelt bør en slik 
informasjon følge som elektronisk vedlegg ved digital innkalling.  
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 Eventuelt 
 

• Orientering fra Knut Even Lindsjørn, avdelingsdirektør samhandling og 
brukermedvirkning om prosess for behandling av sak om forlenging av funksjonstid 
brukerutvalget.  

 
• Høring - Forslag til endringer i helsepersonelloven pasient og brukerrettighetsloven 

med videre om administrative reaksjoner og tilsynsmyndighetenes saksbehandling 
av henvendelser om pliktbrudd 
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