
 

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: 23.11.2021 kl 09.15 - 16.30 

 

Sted: Helse Sør-Øst RHF, 

hovedkontoret Hamar 

Tilstede: Fra Brukerutvalget 
Nina Roland (leder), Lilli-Ann Stensdal (nestleder), Aina Nybakke, Astri 
Myhrvang, Egil Rye-Hytten, Eva Pay, Heidi Skaara Brorson, Kjartan Thøring 
Stensvold, Odvar Jacobsen, Sebastian Blancaflor (fra kl 11.00) og Øystein 
Kydland. 
 
Fra Helse Sør-Øst RHF  
Ida-Anette Kalrud, rådgiver 
 
Innledere 
125-2021 Terje Rootwelt, administrerende direktør og Jan Frich, 
viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF 
126-2021 Ole Tjomsland, prosjektdirektør Helse Sør-Øst RHF  
127-2021 Anders Debes, avd. dir. for somatikk og rehabilitering Helse Sør-
Øst RHF 
128-2021 Anders Debes, avd. dir. for somatikk og rehabilitering Helse Sør-
Øst RHF 
131-2021 Kirsti Bjørge, senior finansrådgiver Helse Sør-Øst RHF 
134-2021 Kåre Peder Nystad, prosjektleder Karabin AS 
135-2021 Torhild Torjussen Hovdal, spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 

Forfall: Faridah Shakoor Nabaggala 

Referent: Ida-Anette Kalrud    

 
 
  

Sak nr 
 

Sak/merknad 

122-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak 
Godkjent. 
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123-2021 Protokoll brukerutvalgets møte 19. og 20. oktober 2021 
 
Vedtak 
Godkjent. 

124-2021 Referat arbeidsutvalgets møte 9. november 2021 
 
Vedtak 
Tatt til orientering. 

125-2021 Dialog/orienteringer fra Terje Rootwelt, administrerende direktør og Jan Frich, 
viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF  
 
Tema fra dialog:  

• Spiseforstyrrelse: Kapasitet i regionen for voksne og barn og unge. Området vil 
følges opp via oppfølgingsmøter med sykehusene.  

• Styresak: Regional EPJ modernisering 
• Status pandemi  

o Beredskap / personell / kapasitet intensiv (barn og generelt)  
Det er regelmessig møter med administrerende direktører og 
fagdirektører ved helseforetakene. Noe planlagte aktiviteter blir utsatt 
og ventetiden er forventet å øke noe igjen. Tett samarbeid i regionen 
med avlastning innen intensiv.  

o Uvaksinerte ansatte og retningslinje om testing og munnbind bruk.  
• Nasjonalt beredskapslager for medisiner, foreslått bevilgning i statsbudsjettet. 
• Barnehabilitering – ønske blant noen om å bli eget kompetanseområde.  
• Rehabilitering innen seneffekter etter kreftbehandling.  
• Mjøssykehuset, utredning av Moelv og 0+ alternativet. Utredningen avsluttes 

innen sommeren 2022.  
 
Vedtak 
Tatt til orientering. 

126-2021 Oppdatering pågående prosesser for fag- og funksjonsfordeling i Helse Sør-Øst 
v/ Ole Tjomsland, prosjektdirektør Helse Sør-Øst RHF  

1. kirurgisk behandling av kreft i magesekken 
2. karkirurgi HSØ  
3. invasiv kardiologi HSØ 

 
Vedtak 
Brukerutvalget tar redegjørelsen til etterretning. Brukerutvalget ser fram til å 
bli involvert i det videre arbeidet.  

127-2021 Intensivområdet, prosjekt v/ Anders Debes, avd. dir. for somatikk og 
rehabilitering Helse Sør-Øst RHF 
 
Vedtak 
Brukerutvalget er positive til arbeidet som er satt i gang og ser fram til videre 
involvering.  

128-2021 Behandlingstilbud til smertepasienter v/ Anders Debes, avd. dir. for somatikk 
og rehabilitering Helse Sør-Øst RHF 
 
Vedtak 
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering.  
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129-2021 Saker til orientering, innkommet post  
 
Protokoll/referat brukerutvalgsmøter helseforetak:  

1. Vestre Viken HF 
2. Akershus universitetssykehus HF 
3. Sykehuset Innlandet HF 
4. Sykehusapotekene HF 
5. Oslo universitetssykehus HF 
6. Sykehuset i Vestfold HF 

 
Andre orienteringer: 

7. Høring - retningslinje for somatiske akuttmottak  
(ikke vedlagt ved utsendelse) 

 
Vedtak 
Tatt til orientering. 

130-2021 Tilleggsuttalelse Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA) 
 
Vedtak 
Brukerutvalgets tilleggsuttalelse:  
 
«Brukerutvalget i Helse Sør-Øst viser til tidligere innspill av 09.05.17 og 
tilleggsuttalelse av 14.01.18 og ønsker å komme med en ytterligere presisering. 
 
Vi har i tidligere uttalelser vært tydelige på at vi har en bekymring for at det 
høye sikkerhetsnivået som vi ser er nødvendig ved Regional Sikkerhetsavdeling 
(RSA) blir påført mange pasienter, pårørende og besøkende som skal være 
forholdsvis kort tid på institusjonen. Mange pasienter og brukere som er i et 
pasientforløp, skal tilbake til sine lokale bo og habiliteringstilbud, og for dem vil 
det være ønskelig å tilnærme normalitetsprinsippet heller enn å la dem utsettes 
for strenge sikkerhetsrutiner som ikke er ment for dem.  
 
Vi har også vært tydelig på at en samlokalisering av PUA og RSA vil kunne føre 
til en stigmatisering av en pasientgruppe som har et habiliteringspotensiale. 
PUA har primært utredningsoppgaver og poliklinisk virksomhet, og det vil være 
en fordel med nærhet til somatikk og annen psykiatri. På prinsipielt grunnlag 
mener brukerutvalget at en nærhet mellom somatikk og psykiatri vil gi et mer 
helhetlig pasientforløp, som lettere vil kunne ivaretas ved en samlokalisering. 
Pasientene i denne kategorien har ofte et udekket behov for helsetjenester 
innen somatikk, og sett i et pasientperspektiv ønsker vi at en slik 
samlokalisering vurderes. 
 
Vi forstår argumenter for en samlokalisering på Ila, men brukerutvalget i Helse 
Sør-Øst RHF mener at flertallet av PUA pasientene er pasienter som ikke har 
uttalt farlighetsproblematikk. Dette skaper slik vi ser det, et dilemma og en stor 
utfordring og vil være av betydning før man beslutter en samlokalisering av 
PUA ved RSA.  
 
Styret i Helse Sør Øst gjorde et styrevedtak 068-2021 vedr. OUS – oppstart 
forprosjekt for ny sikkerhetspsykiatri, vedtakspunkt nr. 3:  
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«Styret ber om at det gjennomføres en utredning med involvering av 
fagpersoner, brukerrepresentanter, tillitsvalgte og vernetjenesten, for å avklare 
hva som er egnet lokalisering for regional seksjon for psykiatri og 
utviklingshemning/autisme (PUA). Styret ber administrerende direktør 
fremlegge beslutningsgrunnlaget for behandling i styret, etter behandling i 
styret ved Oslo universitetssykehus HF.» 
 
Oppsummering 
Det må være riktig å unngå en stigmatisering av denne sårbare pasientgruppen 
som har et habiliteringspotensiale og som ikke har behov for høy grad av 
sikkerhetstiltak. Brukerutvalget ser også mulige fordeler med nærhet til en mer 
tverrfaglig kompetanse innen somatikk og annen psykiatri. Sett i et 
pasientperspektiv og med tanke på styrevedtaket vedrørende utredning som 
nevnt over, ønsker brukerutvalget at det vurderes og utredes nærmere 
mulighet for en slik samlokalisering for denne pasientgruppen. 
 
Det er viktig for brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF at en slik eventuell utredning 
ikke forsinker framdriften i arbeidet med regional sikkerhetsavdeling.» 

131-2021 Budsjett 2022 v/ Kirsti Bjørge, senior finansrådgiver Helse Sør-Øst RHF 
 
Vedtak 
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering.  

132-2021 Erfaringsutveksling  
 
Brukerutvalgets medlemmer har i perioden deltatt i: 

• Dialogkonferansen 2021 ved Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF.  
• Helse- og kvalitetsregister konferansen 
• Prosjekt med sykepleierstudenter 
• Fagråd infeksjonsmedisin 
• Referansegruppe for Regional Kompetansetjeneste for Rehabilitering HSØ 

(RKR) 
• Erfaringskonferanse om brukermedvirkning 
• Styringsgruppe - regional utviklingsplan 
• Programstyret KLINBEFORSK (klinisk behandlingsforskning i 

spesialisthelsetjenesten) 
• Kontaktperson for brukerutvalget:  

o Oslo universitetssykehus HF 
o Sykehuset i Vestfold HF 
o Sykehuset Telemark HF 

• Styringsgruppe for regional forvaltning av prosedyrer og metodebøker 
• Hovedprosesser 
• Styringsgruppe for digital løsning for utvikling og bruk av samvalgsverktøy 
• Pasientsikkerhetskonferansen 2021 
• Regionalt innsatsteam 
• Vurderingskomite for tjenesteinnovasjonssøknader 
• Fagråd for nyfødtmedisin, fødsels- og svangerskapsomsorg 
• Bestillerforum 
• Fagråd habilitering 
• Konferanse E-helse i Norge (EHIN) 
• Regional legemiddelkomitékonferanse 
• Pilot for anbud på blåreseptlegemidler: PCSK9-hemmere 
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• Fagnettverket framskrivninger 
• Styringsgruppemøte - Regionalt prosjekt for innføring av eMestring i Helse Sør-

Øst RHF 
• Regional erfaringskonferanse Rapport riktig og redusert bruk av tvang Helse 

Sør-Øst 
• Prosjekt planlegging av Regional Rehabiliteringskonferanse i Helse Sør-Øst 

2022 
• Styringsgruppe Prehospital ambulansejournal (A-EPJ) 
• IKT AMK Styringsgruppe 
• Nettverk for regionale pasientbrev (NFRP) 
• Nettverksgruppe Digitale innbyggertjenester 
• Prosjektstyringsgruppe Digitale innbyggertjenester 
• Interregionalt Styringsgruppe tarmkreft 
• Regionalt kreftrehabiliteringsnettverk 
• Styringsgruppe ehelseforskning 
• Digital hjemmeoppfølging 
• Gastronet 

 
Vedtak 
Tatt til orientering. 

133-2021 Konferanser, invitasjoner og deltagelser 
 
Vedtak 

Oppnevninger i perioden 
Etablering av felles henvisningsmottak i psykisk 
helsevern – styringsgruppe 

Sebastian Blancaflor 
Aina Nybakke 

Etablering av felles henvisningsmottak i psykisk 
helsevern – prosjektgruppe 

Sebastian Blancaflor 

Pilot for anbud på blåreseptlegemidler: PCSK9-
hemmere 

Øystein Kydland 

Interregionalt prosjekt innen intensivmedisin – 
styringsgruppe 
 
Det vil i tillegg være;  

• 1 brukerepresentant i styringsgruppe fra 
Helse Midt-Norge RHF 

• 1 brukerrepresentant i arbeidsgruppen fra 
Helse Vest RHF 

• 1 brukerrepresentant i arbeidsgruppen fra 
Helse Nord RHF 

Lilli-Ann Stensdal 

 
 

134-2021 Presentasjon av arbeidet med ny rekvisisjonspraksis for reiser med rekvisisjon 
v/ Kåre Peder Nystad, prosjektleder Karabin AS 
 
Vedtak 
Brukerutvalget er positive til arbeidet som er gjort med ny rekvisisjonspraksis 
for reiser med rekvisisjon og støtter endringsforslagene som ble presentert i 
møte.  
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135-2021 Oppfølging fagplan psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
v/ Torhild Torjussen Hovdal, spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 
 
Vedtak 
Brukerutvalget er positive til fagplanen og tar redegjørelsen til orientering.  

136-2021 Kommende møter   
• Styrets årsplan  
• Brukerutvalgets års og møteplan (arbeidsdokument) 

 
Vedtak 
Tatt til orientering. 

 Eventuelt 
 
Digitale innbyggertjenester - Tjenester på vegne av barn 
Sak meldes til brukerutvalgsmøte i desember.  
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