
 

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:	 19.10.2021 kl 10.15 - 16.00 

20.10.2021, kl 09.00 – 14.30 

Sted:	 Helse Sør-Øst RHF, 

hovedkontoret Hamar 

Tilstede:	 Fra	Brukerutvalget	
Nina Roland (leder), Lilli-Ann Stensdal (nestleder), Aina N. Rugelsjøen, Astri 
Myhrvang, Egil Rye-Hytten (dag 1), Faridah Shakoor Nabaggala, Kjartan 
Thøring Stensvold, Odvar Jacobsen, Sebastian Blancaflor og Øystein Kydland. 
 
Fra	Helse	Sør‐Øst	RHF		
Ida-Anette Kalrud, rådgiver 
 
Innledere	
108-2021 Terje Rootwelt, administrerende direktør og Jan Frich, 
viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF 
110-2021 Christel Meyer, spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 
111-2021 Torhild Torjussen Hovdal, spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 
112-2021 Torkel Steen, Prosjektleder Behandlingsregister PM/ICD Oslo 
universitetssykehus HF, Ole Tjomsland, prosjektdirektør og Ulf Sigurdsen, 
enhetsleder e-helse Helse Sør-Øst RHF 
114-2021 Faridah Shakoor Nabaggala, brukerutvalget 
115-2021 Øyvind Grinde, informasjonssikkerhetsleder Helse Sør-Øst RHF, 
Christian Jacobsen, informasjonssikkerhetsleder, Oda Birkelund Simonsen 
seniorkonsulent og Tuva Selstad Dybedokken seniorkonsulent, 
Sykehuspartner HF 
116-2021 Hans Petter Eide, internrevisor og Signe Sagabraaten, 
internrevisor Helse Sør-Øst RHF 
119-2021 Ståle Jamtli, Prosjektleder Luftambulansetjenesten HF og Jostein 
Svendsen, spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 
 

Forfall:	 Heidi Skaara Brorson, Eva Pay, Astri Myhrvang (dag 2 fra kl 11.00) og Egil 

Rye-Hytten (dag 2) 

Referent:	 Ida-Anette Kalrud 	   
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Sak	nr	
	

Sak/merknad	

105-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak	
Godkjent. 

106-2021 Protokoll brukerutvalgets møte 21. og 22. september 2021 
 
Vedtak	
Godkjent. 

107-2021 Referat arbeidsutvalgets møte 5. oktober 2021 
 
Vedtak	
Tatt til orientering. 

108-2021 Dialog/orienteringer fra Terje Rootwelt, administrerende direktør Helse Sør-
Øst RHF 
 
Tema fra dialog:  

 Styresaker: 
o Oslo universitetssykehus HF - etablering av ambulansesenter øst i Oslo 
o Tertialrapport 2 2021 for regionale byggeprosjekter 

 Dialog rundt sårbare pasienter og behovet for deltakelse fra pårørende ved 
besøk på sykehus.  

 Avvisningsrater på henvisninger innen PHV og TSB. 
 Kapasitet og ventelister innenfor visse typer behandling, eksempel kirurgi. 
 Generisk bytte av legemidler – lik holdning ved alle helseforetak for å unngå 

unødvendig variasjon.  
 Rekruttering/utdanning av personell innen psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling og jordmødre (framskrivningsmodellen). 
 Barn i MetaVision, elektronisk kurve. 

 
Vedtak	
Tatt til orientering. 

109-2021 Erfaringsutveksling  
 
Brukerutvalgets medlemmer har i perioden deltatt i: 

 Brukerråd regional koordinerende enhet rehabilitering 
 Workshop Nasjonal framskrivning kompetanse og utdanning innen PHV og TSB 
 Gjennomføringsplan Fagplan PHV og TSB 
 Fagnettverket for framskrivning kriterier 
 Fagråd psykisk helse 
 Kontaktperson for brukerutvalget:  

o Akershus universitetssykehus HF 
o Pasientreiser HF 
o Sykehuset Innlandet HF 

 Regionalt legemiddelforum 
 Referansegruppe for ny Regional kompetansetjeneste - medfødt russkade 
 Regionalt Legemiddelforum 
 Bestillerforum 
 Møte med Helse Sør-Øst RHF vedrørende Statsbudsjettet 
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 Regionalt innsatsteam for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 
 Interregionalt leder/nestleder møte 
 Nettverk regionale pasientbrev 
 Fagråd psykisk helsevern 
 Prosjektstyre digitale innbyggertjenester 
 Hovedprosesser 
 Fagnettverk tidlig rehabilitering 
 Styremøte digital hjemmeoppfølging og prosessplattform 
 Nettverk digitale innbyggertjenester 
 nasjonale behandlingstjenesten for CBRNE-medisin 

 
Vedtak	
Tatt til orientering.  

110-2021 Somatiske akuttmottak høring v/ Christel Meyer, spesialrådgiver Helse Sør-Øst 
RHF 
 
Vedtak	
Brukerutvalget tar redegjørelsen til etterretning og vil levere eget høringssvar 
som vedlegges høringssvaret til Helse Sør-Øst RHF.  

111-2021 Høring - Oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget v/ Torhild Torjussen 
Hovdal, spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 
Utkast	høringssvar	brukerutvalget	
	
Vedtak	
Brukerutvalgets høringsuttalelse sendes Helse Sør-Øst RHF for videre 
behandling. Høringsuttalelsen publiseres også på nettsiden til brukerutvalget.   

112-2021 Kardiologiutvalget – sikkert system for lagring av pacemaker kontrolldata v/ 
Torkel Steen, Prosjektleder Behandlingsregister PM/ICD Oslo 
universitetssykehus HF, Ole Tjomsland, prosjektdirektør og Ulf Sigurdsen, 
enhetsleder e-helse Helse Sør-Øst RHF 
 
Vedtak	
Brukerutvalget er positive til arbeidet som er gjort med etablering av 
pacemakerregisteret.  
	
For å sikre etterlevelse av Pasientjournalloven og kvaliteten på behandling av 
pasienter med pacemaker/hjertestarter (ICD), mener brukerutvalget det er 
viktig at det så raskt som mulig blir sørget for en god løsning for sikker lagring 
av pacemaker-kontrolldata på sykehus. Sikker elektronisk lagring vil sørge for 
at helsepersonell har tilgang til tilgjengelige og søkbare opplysninger om 
pasientene. Brukerutvalget mener at en slik løsning bør innføres nasjonalt, 
subsidiært at det som et minimum kommer på plass en regional løsning. 

113-2021 Tilbud til smertepasienter v/ Gry Jerijervi, spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 
 
Utsettes til brukerutvalgsmøte november.  

114-2021 Tema: Kulturforståelse: tabuer, misforståelser (forvirring) og myter 
Tema: Fakta om funksjonsnedsettelse og diagnose 
v/ Faridah Shakoor Nabaggala, brukerutvalget 
 
Vedtak	
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Brukerutvalget tar orienteringen til redegjørelse.  

115-2021 Digital sikkerhetskultur v/ Øyvind Grinde, informasjonssikkerhetsleder Helse 
Sør-Øst RHF, Christian Jacobsen, informasjonssikkerhetsleder, Oda Birkelund 
Simonsen seniorkonsulent og Tuva Selstad Dybedokken seniorkonsulent, 
Sykehuspartner HF 
 
Brukerutvalgets innspill:  

 Viktig med etablering av ny applikasjon/innføring av ny teknologi for å hindre 
sikkerhetsbrudd. Nye tekniske løsninger for klinisk bruk.  

 Krav til opplæring i digital sikkerhet for helsepersonell i Oppdrags- og 
bestillingsdokument.  

 Utvikling av sikkerhetskultur er et lederansvar.  
 
Vedtak 
Brukerutvalget mener det er viktig at ny teknologi implementeres så snart som 
mulig, slik at pasientsikkerheten ivaretas. For å unngå sikkerhetsbrudd er det 
viktig med god opplæring til helsepersonell. Opplæring i digital sikkerhet bør 
være lik for alle helseforetak og brukerutvalget mener dette vil løses hvis 
opplæringsprogrammet utvikles regionalt for hele helseregionen. Krav til 
opplæring av helsepersonell bør ligge i helseforetakenes oppdrags- og 
bestillingsdokument fra Helse Sør-Øst RHF.  

116-2021 Konsernrevisjon - gjennomgang revisjonsplan v/ Hans Petter Eide, 
internrevisor og Signe Sagabraaten, internrevisor Helse Sør-Øst RHF 
 
Vedtak	
Brukerutvalgets innspill til revisjonsplanen:  

 Oppfyllelse av Gylne regel: er det en sammenheng mellom oppfylling av Gylne 
regel og økt bruk av tvang.  

 Kontaktlegeordningen – hva gjør at det fungerer noen steder og ikke andre 
steder. Går på uønsket variasjon og likeverdige helsetjenester.  

 Habiliteringsfeltet for barn og unge – tilgang til likeverdige tjenester. 
 Trygg utskriving. 
 Arkivering av papirutskrifter ved sykehus. 

117-2021 Konferanser, invitasjoner og deltagelser 
 
Vedtak	
Oppnevninger	
Fagråd Øre-Nese-Hals Kjartan Stensvold 
Styringsgruppe for regional 
forvaltning og publisering av 
metodebøker i Helse Sør-Øst 

Lilli-Ann Stensdal 

Oppnevninger	i	perioden	
Styringsgruppe konseptfase 
Sykehuset Innlandet 

Kjartan Stensvold 

Etablering av styringsgruppe for 
samvalgsverktøy 

Lilli-Ann Stensdal (leder/nestleder 
etter nytt brukerutvalg) 
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Innleder - Regionale konferansen om 
opplæring av pasienter og pårørende 
1. og 2. desember 

Lilli-Ann Stensdal 

 

118-2021 Saker til orientering, innkommet post  
 
Protokoll/referat brukerutvalgsmøter helseforetak:  

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

 
Andre orienteringer: 

4. Oppsummering fra leder/nestledermøte Helse Sør-Øst  
5. Uttalelse fra brukerutvalget: Høring om endringer i pasientjournalloven mv. – 

nasjonal digital samhandling til beste for pasienter og brukere 
6. Uttalelse fra brukerutvalget: Høring - Pakkeforløp hjem for kreftpasienter 

 
Vedtak	
Tatt til orientering. 

119-2021 Medisinsk koordinering av ambulansefly v/ Ståle Jamtli, Prosjektleder 
Luftambulansetjenesten HF og Jostein Svendsen, spesialrådgiver Helse Sør-Øst 
RHF 
 
Vedtak	
Brukerutvalget tar redegjørelsen til etterretning.  
 
Prosjektet er av stor betydning for pasienter. Brukerutvalget ber om at det 
legges opp til en bredere involvering av brukere i prosjektet, både ved at 
brukere inviteres til deltakelse i styrings- og prosjektgruppen samt at kunnskap 
fra pasient- og brukerorganisasjoner i Norge etterspørres.  
 
Brukerutvalget mener at lokaler for venting på transport så raskt som mulig må 
tilrettelegges bedre for pasienter. 

120-2021 Revidering - Digital grunnopplæring for brukerrepresentanter på systemnivå 
 
Vedtak	
Innspill fra brukerutvalget oversendes Helse Sør-Øst RHF for videre arbeid.  

121-2021 Kommende møter   
 Styrets årsplan  
 Brukerutvalgets års og møteplan (arbeidsdokument) 

 
Vedtak	
Tatt til orientering. 

 Eventuelt 

 


