
 

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 
  

 
 
 

Notater protokoll  
 

Møte:  Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF 

Dato og tid: 21.09.2021 kl 10.15 - 16.00 

22.09.2021, kl 09.00 – 14.45 

Sted: Helse Sør-Øst RHF, 

hovedkontoret Hamar 

Tilstede: Fra Brukerutvalget 
Nina Roland (leder – deltok via teams dag en), Lilli-Ann Stensdal (nestleder – 
deltok via teams), Aina N. Rugelsjøen, Astri Myhrvang, Egil Rye-Hytten, Eva 
Pay, Faridah Shakoor Nabaggala, Heidi Skaara Brorson (gikk kl 13.00 dag to), 
Kjartan Thøring Stensvold, Odvar Jacobsen, Sebastian Blancaflor (dag to fra 
kl 12.00) og Øystein Kydland (møteleder dag en, gikk kl 13.00 dag to). 
 
Fra Helse Sør-Øst RHF  
Knut Even Lindsjørn, avdelingsdirektør samhandling og brukermedvirkning 
Ida-Anette Kalrud, rådgiver 
 
Innledere 
090-2021 Terje Rootwelt, administrerende direktør og Jan Frich, 
viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF 
094-2021 Ida-Anette Kalrud, rådgiver Helse Sør-Øst RHF 
094-2021 Torhild Torjussen Hovdal, spesialrådgiver og Cecilie Skule, 
avdelingsdirektør Helse Sør-Øst RHF 
096-2021 Øyvind Grinde, Informasjonssikkerhetsleder Helse Sør-Øst RHF 
097-2021 Andreas Moan, prosjektdirektør Helse Sør-Øst RHF 
098-2021 Lars Eikvar, avdelingsdirektør og Kirsti Tørbakken, 
spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 
099-2021 Einar Magnus Strand, administrerende direktør Sunnaas sykehus 
HF 
101-2021 Frank Ivar Aarnes, spesialrådgiver og Jon Berge Holden, 
spesialrådgiver informasjonssikkerhet Helse Sør-Øst RHF og Jacob Holter 
Grundt, barnelege, Oslo universitetssykehus HF 
103-2021 Ann-Margrethe Mydland, Juridisk direktør Helse Sør-Øst RHF 
104-2021 Ulrik Sverdrup, spesialrådgiver og Cecilie Skule, avdelingsdirektør 
Helse Sør-Øst RHF 

Forfall:  

Referent: Ida-Anette Kalrud    
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Sak nr 
 

Sak/merknad 

087-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak 
Godkjent. 

088-2021 Protokoll brukerutvalgets møte 18. og 19. august 2021 
 
Vedtak 
Godkjent. 

089-2021 Referat arbeidsutvalgets møte 7. september 2021 
 
Vedtak 
Tatt til orientering. 

090-2021 Dialog/orienteringer fra administrasjonen v/ Terje Rootwelt, administrerende 
direktør og Jan Frich, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF 
 
Aktuelle tema fra dialog:  

• Styresak 102-2021 Virksomhetsrapport per august 2021 
o Ventetider og fristbrudd 

• Intensivkapasitet for barn og unge ved sykehusene 
• Antibiotikaresistens - Status arbeidet med reduksjon i bruk av 

antibiotika 
• Forbedringsprisen 2021: All in – Forbedring av inntaksmodell 
• Nasjonal tarmscreening 
• Habilitering 
• Minoritetsspråklige pasienter/pårørende og tolketjenester/lærings- og 

mestringssentre 
 
Vedtak 
Tatt til orientering. 

091-2021 Erfaringsutveksling  
 
Brukerutvalgets medlemmer har i perioden deltatt i: 

• Forberedelsesmøte - nasjonal framskrivning kompetanse og utdanning PHV og 
TSB 

• Regional implementeringsgruppe pakkeforløp PHV og TSB 
• Fagnettverket for framskrivningskriterier 
• Styringsgruppemøte - regionalt prosjekt for innføring av eMestring 
• Kontaktforum HOD 
• Erfaringskonferanse brukermedvirkning 
• Leder/nestleder møte med brukerutvalg HF 
• Styringsgruppe tarmkreft 
• Regionalt innsatsteam 
• Oppgavedeling Oslo 
• Digital støtte for hjemmeoppfølging av pasienter 
• Styringsgsruppen for Nasjonalt senter for e-helseforskning 
• Kick Off Valkyrie 
• Kardiologiutvalget  
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• Referansegruppe RHABU 
• Programkomite Helse- og Kvalitetsregisterkonferansen 
• Fagråd rehabilitering 
• Kontaktperson for brukerutvalget:  

o Martina Hansens hospital 
o Sørlandet sykehus HF 

• Regionalt nettverk for pasientbrev 
• Nettverksgruppe for prosjekt digitale innbyggertjenester 
• Pakkeforløp psykisk helsevern og tverrfagligspesialisert rusbehandling (TBS) 
• Regionalt fagråd laboratoriemedisin 
• Fagråd Akuttmottak og prehospitaletjenester 
• Samhandlingsnettverket 
• Nettmøte i fagråd radiologi og nukleærmedisin 
• Brukerutvalget pasientreiser 
• Regionalt legemiddelforum 

 
Vedtak 
Tatt til orientering. 

092-2021 Konferanser, invitasjoner og deltagelser 
 
Vedtak 

Oppnevninger  
Komite for strategisk målretting av 
regionale forskningsmidler 

Øystein Kydland 

Innledere til Høstkonferanse for NHF Odvar Jacobsen 
Oppnevninger i perioden 
Regional utviklingsplan Lilli-Ann Stensdal 

Sebastian Blancaflor 
Nasjonal rapport for forskning og 
innovasjon 2021 

Heidi Brorson (HSØ) 
Merete Hauge (HV) 

Bidra i det nasjonale arbeidet med å 
beskrive fremtidig behov for 
kompetanse og utdanning innen 
psykisk helsevern og TSB 

VOP: Aina Rugelsjøen (HSØ) 
BUP: Veronika Kjesbu Stoum (HMN) 
TSB: Kitt-Anne Jorid Hansen (HN) 

Organisering av praksisstudiene i 
HSØ_samarbeid NSF 

Astri Myrvang 

Konferanser/møter 
Helse- og Kvalitetsregisterkonferansen 
2021 

Kjartan Stensvold 
Faridah Shakoor Nabaggala 

Regional legemiddelkomitekonferanse Øystein Kydland 
 
 

093-2021 Saker til orientering, innkommet post  
 
Protokoll/referat brukerutvalgsmøter helseforetak:  

1. Sykehusapotekene 
2. Sørlandet sykehus 
3. Vestre Viken 
4. Oslo universitetssykehus (31. mai) 
5. Oslo universitetssykehus (21. juni) 
6. Sunnaas sykehus 
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Andre orienteringer: 

7. Uttalelse fra Norges Parkinsonforbunds landsmøte 
8. Henvendelse vedrørende spesialisthelsetjenesten i fengsel 

 
Vedtak 
Tatt til orientering.  

094-2021 Revidering - Digital grunnopplæring for brukerrepresentanter på systemnivå 
v/ Ida-Anette Kalrud, rådgiver Helse Sør-Øst RHF 
 
Vedtak 
Brukerutvalget ønsker å komme med innspill. Arbeidsgruppe bestående av 
Heidi Brorson, Odvar Jacobsen, Faridah Shakoor Nabaggala og Aina Rugelsjøen 
vil komme med innspill på vegne av brukerutvalget.  Innspillet legges fram for 
brukerutvalget på møte i oktober.  

095-2021 Høring - Oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget v/ Torhild Torjussen 
Hovdal, spesialrådgiver og Cecilie Skule, avdelingsdirektør Helse Sør-Øst RHF 
 
Dialog/innspill: 

• Vil medføre omstillinger 
• Eventuelle konsekvenser for manglende samtykke 
• Er det god nok opplæring vedrørende tvangsbruk i utdanning for 

helsepersonell? 
  
Vedtak 
Brukerutvalget ønsker å komme med innspill. Arbeidsgruppe bestående av 
Aina Rugelsjøen, Kjartan Stensvold, Sebastian Blancaflor og Eva Pay vil utforme 
ett utkast. Endelig innspill vedtas på brukerutvalgsmøte i oktober.  

096-2021 Regional handlingsplan og status for arbeidet med informasjonssikkerhet v/ 
Øyvind Grinde, Informasjonssikkerhetsleder Helse Sør-Øst RHF 
 
Handlingsplanen dekker Riksrevisjonens hovedfunn, merknader og 
anbefalinger fra undersøkelsen om helseforetakenes forebygging av angrep mot 
sine IKT-systemer. 
 
Helse Sør-Øst har en risikobasert tilnærming til informasjonssikkerhet der 
tiltak mot de største risikoer vurderes og iverksettes slik at egnet 
informasjonssikkerhet opprettholdes. Arbeidet med informasjonssikkerhet er 
et kontinuerlig arbeid, blant annet fordi både trusselbildet, organisering og 
oppgaveløsning endres over tid.  
Målet med tiltakene er å opprettholde egnet informasjonssikkerhet i 
foretaksgruppen.  
 
Vedtak 
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering.  

097-2021 Regional utviklingsplan og digital hjemmeoppfølging – innspill fra 
brukerutvalget v/ Andreas Moan, prosjektdirektør Helse Sør-Øst RHF 
 
Alternativer for definisjon av digital hjemmeoppfølging: 
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1. Digital hjemmeoppfølging innebærer at hele eller deler av et 
behandlingstilbud foregår uten fysisk kontakt, der dialog og deling av 
data mellom pasient og behandler(e) skjer digitalt. 

2. Digital hjemmeoppfølging er bruk av teknologiske løsninger som gjør at 
pasienten kan bruke helse- og omsorgstjenesten hjemme. 

3. Digital hjemmeoppfølging er helsetjenester som pasienten bruker 
utenfor sykehuset ved hjelp av teknologi. 

 
Vedtak 
Brukerutvalget ønsker å delta aktivt i arbeidet med regional utviklingsplan 
gjennom deltakelse i styringsgruppen og orientering i framtidige 
brukerutvalgsmøter.  
Brukerutvalget vil støtte definisjon nummer to: Digital hjemmeoppfølging er 
bruk av teknologiske løsninger som gjør at pasienten kan bruke helse- og 
omsorgstjenesten hjemme. 

098-2021 Rammeverk for nasjonale kvalitets – og kompetansenettverk v/ Lars Eikvar, 
avdelingsdirektør og Kirsti Tørbakken, spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 
 

• Hvilket omfang vil Regionalt brukerutvalg være involvert i videre 
arbeid? 

• Innspill til gode endringsprosesser for nasjonale kompetansetjenester. 
 
Vedtak 
Brukerutvalget ber om å bli orientert om det videre arbeidet vedrørende 
rammeverk nasjonale kvalitets – og kompetansenettverk gjennom deltakelse 
fra Helse Sør-Øst RHF i brukerutvalgets møter.  
Det er viktig å sikre at kunnskapen i de nasjonale kompetansetjenestene 
ivaretas i overgangen til nasjonale kvalitets – og kompetansenettverk.  

099-2021 Innlegg: Norge trenger en rehabiliteringsreform v/ Einar Magnus Strand, 
administrerende direktør Sunnaas sykehus HF 
 
Vedtak 
Brukerutvalget mener at en nasjonal plan for rehabilitering vil kunne sikre 
pasientenes rett til en individuell og tverrfaglig vurdering av sitt 
rehabiliteringsbehov og potensial. Det vil være viktig at en slik plan tar for seg 
en tydelig organisering og ledelse av rehabiliteringstilbudet på alle nivåer slik 
at rehabilitering blir en integrert del av hele pasientforløpet. 
Helsefelleskapene vil være et viktig forum for styring av samhandling, og 
brukerutvalget vil løfte frem at vi ser store muligheter til 
kompetanseoverføring gjennom digitale løsninger. 

100-2021 Kontaktpersonordningen 
Behov for ny representant for Lovisenberg Diakonale Sykehus 
 
Vedtak 
Brukerutvalget oppnevner Eva Pay som ny kontaktperson for brukerutvalget 
ved Lovisenberg Diakonale Sykehus HF.  

101-2021 Høring - Endringer i pasientjournalloven mv. - Nasjonal digital samhandling til 
beste for pasienter og brukere v/ Frank Ivar Aarnes, spesialrådgiver og Jon 
Berge Holden, spesialrådgiver informasjonssikkerhet Helse Sør-Øst RHF og 
Jacob Holter Grundt, barnelege, Oslo universitetssykehus HF 
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Vedtak 
Brukerutvalget ønsker å komme med innspill. Arbeidsgruppe bestående av 
Astri Myhrvang, Sebastian Blancaflor og Egil Rye Hytten vil utforme ett utkast. 
Endelig innspill vedtas på arbeidsutvalget før oversending til Helse Sør-Øst 
RHF.  

102-2021 Kommende møter   
• Styrets årsplan  
• Brukerutvalgets års og møteplan (arbeidsdokument) 

 
Vedtak 
Tatt til orientering. 

103-2021 Høring - Forslag til endringer i regelverket for organisering av klagenemndene 
som behandler helsesaker v/ Ann-Margrethe Mydland, Juridisk direktør Helse 
Sør-Øst RHF 
 
Vedtak 
Brukerutvalget støtter de lovvendringer som kommer frem i høringsutkastet. 
Brukerutvalget etterlyser en tydelig formulering på at det lovfestes en rettighet 
for de som klager, slik at klager står som kopimottaker på den informasjon som 
innhentes. Brukerutvalget mener det er en forskjell i forhold til å ha rett til 
innsyn, mot det å få en rett til å være kopimottaker i egen sak.  
Brukerutvalgets uttalelse oversendes Helse Sør-Øst RHF.  

104-2021 Fagplan for habilitering v/ Ulrik Sverdrup, spesialrådgiver og Cecilie Skule, 
avdelingsdirektør Helse Sør-Øst RHF 
 
Vedtak  
Brukerutvalget er positive og ser fram til å delta som brukermedvirkere i 
arbeidsgruppen. Brukerutvalget ber Helse Sør-Øst RHF sikre at det er kapasitet 
i habiliteringstjenesten slik at pasientene får et helhetlig habiliteringstilbud. 

 Eventuelt 
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