
 

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: 08.03.2022 kl 10.15 - 16.15 

09.03.2022, kl 08.45 – 13.45 

Sted: Helse Sør-Øst RHF, 

hovedkontoret Hamar 

Tilstede: Fra Brukerutvalget 
Aina Nybakke (leder), Odvar Jacobsen (nestleder), Dagfinn Haarr, Egil Rye-
Hytten, Faridah Shakoor Nabaggala, Heidi Hanssen, Heidi Skaara Brorson, 
Kjartan Thøring Stensvold, Lilli-Ann Stensdal, Sebastian Blancaflor (fra kl 
12.15 dag 1) og Sondre Bogen-Straume 
 
Fra Helse Sør-Øst RHF  
Knut Even Lindsjørn, avdelingsdirektør samhandling og brukermedvirkning 
 
Innledere 
030-2022 Terje Rootwelt, administrerende direktør, Jan Frich, 
viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF 
032-2022 Tom Østhagen, POBO Innlandet og Jannicke Bruvik, nasjonalt 
koordinerende ombud 
033-2022 

• Stein Are Aksnes, Avdelingsleder, leder av Nasjonal kompetansetjeneste for 
Sjeldne diagnoser 

• Rebecca Tvedt Skarberg, Rådgiver i Fellesenheten, Nasjonal 
kompetansetjeneste for Sjeldne diagnoser 

• Ulrik Sverdrup, spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 
034-2022 Julia Heuterkes Ass. prosjektleder OUS Helselogistikk og Børre 
Storebakken, Delprosjektleder OUS Helselogistikk, Oslo universitetssykehus 
HF 
035-2022 Andreas Moan, prosjektdirektør Helse Sør-Øst RHF 
037-2022 Nina Kristiansen, Prosjektsjef samhandling Sykehusbygg HF 
038-2022 Hanne Gaaserød, økonomidirektør Helse Sør-Øst RHF 
039-2022 Christel Meyer, spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 
040-2022 Frode Bie, fagsjef og Cecilie Skule, avdelingsdirektør Helse Sør-Øst 
RHF 
 

Forfall: Eva Pay 

Referent: Knut Even Lindsjørn    
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Sak nr 
 

Sak 

027-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak 
Godkjent med følgende justeringer: 
Pga. sykdom utgår saken «SyktFrisk - podkast for pasienter og pårørende».  
Sak om prosjektmandat - Fremtidig organisering av prehospitale tjenester tas 
inn som ny sak. 
 

028-2022 Protokoll brukerutvalgets møte 8. og 9. februar 2022 
 
Vedtak 
Godkjent. 

029-2022 Referat arbeidsutvalgets møte 22. februar 2022 
 
Vedtak 
Knappe referater, AU vurderer. Tatt til orientering.  

030-2022 Dialog/orienteringer fra Terje Rootwelt, administrerende direktør, Jan Frich, 
viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF 
 
Temaer som ble berørt: 

• Kapasitet innen psykisk helsevern, herunder spiseforstyrrelser for barn og 
unge 

• Kapasitet ved Sykehuset i Vestfold HF 
• Ukraina 

Nasjonal koordinert innsats knyttet til medisinsk utstyr og forbruksmateriell 
o Forberedelser knyttet til mottak av flyktninger 

• Brukerstyrte poliklinikker – forventes mere «bredding»  
• Kvalitetskonferansen i juni? 
• Fritt behandlingsvalg 
• Nasjonale kompetansetjenester: status for gjennomgang og videre fremdrift 

 
Vedtak 
Tatt til orientering. 

031-2022 Erfaringsutveksling  
 
Brukerutvalgets medlemmer har i perioden deltatt i:  

• Styreseminar Helse Sør-Øst 
• Hovedprosesser 
• Fagråd rehabilitering 
• Styringsgruppen Fagplan Fysisk medisin og rehabilitering 
• Styringsgruppa for videreutvikling av Sykehuset innlandet 
• Tarmkreftscreening 
• Ung arena – prosjekt i Vestfold 
• Kontaktperson for brukerutvalget:  

o Sykehusapotekene 
• Møte i nettverk for digitale innbyggertjenester 
• Styringsgruppa i nasjonal senter for E- helseforskning 
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• Styringsgruppa for digital hjemmeoppfølging 
• Klart språk 
• Nettverksgruppe Digitale Innbyggertjenester 
• Nettverk for regionale pasientbrev 
• Regional prosjektgruppe felles henvisningsmottak (2 ganger) 
• Styringsgruppe Regional utviklingsplan 
• Referansegruppe Revurdering av behandlingsmetoder 
• Arbeidsgruppe Oppfølging av fagplan PHV og TSB 
• Fagnettverk tidlig rehabilitering 
• Styringsgruppe digital løsning for utvikling og bruk av samvalgsverktøy 
• Styringsgruppe interregionalt arbeid med fremtidig intensivkapasitet 
• Regionalt innsatsteam 
• Innspillsmøte Regional utviklingsplan 

 
Vedtak 
Tatt til orientering. 

032-2022 Pasient- og brukerombud (POBO) – årsrapport v/ Tom Østhagen, POBO 
Innlandet og Jannicke Bruvik, nasjonalt koordinerende ombud 
 
Noen viktige temaer som fremkom av redegjørelsen: 
Dupp i henvendelser i 2020 - sterk økning i 2021 over hele landet. 

• konsekvenser av «fastlegekrisen» 
• likeverdige helsetjenester 
• koordinatorordningen 
• manglende medvirkning i LAR behandling 
• covid 
• tannhelse 
• rehabilitering 
• barn og unge 
• beslutningsforum 
• journalsnoking 
• grenseoverskridende adferd 

 
Vedtak 
Tatt til orientering. 

033-2022 Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser og om nåværende kompetansetjeneste 
 
Orientering v/  

• Stein Are Aksnes, Avdelingsleder, leder av Nasjonal kompetansetjeneste for 
Sjeldne diagnoser 

• Rebecca Tvedt Skarberg, Rådgiver i Fellesenheten, Nasjonal 
kompetansetjeneste for Sjeldne diagnoser 

• Ulrik Sverdrup, spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 
 
Strategien for sjeldne diagnoser ble gjennomgått og det vist til oppdrag gitt til 
Helse Sør-Øst RHF. 
 
Vedtak 
Det regionale brukerutvalget tar redegjørelsen til etterretning og ønsker å bli 
orientert om det videre arbeidet. 
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034-2022 Helselogistikk v/ Julia Heuterkes Ass. prosjektleder OUS Helselogistikk og Børre 
Storebakken, Delprosjektleder OUS Helselogistikk, Oslo universitetssykehus HF 
 
Helselogistikk skal fjerne unødvendig venting både for pasienter og 
helsepersonell og bidra til å forbedre og styrke pasientflyten. 
 
Vedtak 
Det regionale brukerutvalget er positive til løsningen som ble lagt frem, men vil 
samtidig understreke at det er viktig å hensynta pasienter som ikke kan 
nyttiggjøre seg SMS løsninger. 

035-2022 Regional utviklingsplan v/ Andreas Moan, prosjektdirektør Helse Sør-Øst RHF 
 
Innspill fra RBU: 

• Viktig med fokus på støttefunksjoner som kan frigjøre tid til pasientbehandling 
• Tidlig – rehabilitering 
• Vektlegge samhandling med primærhelsetjenesten. Understreke at 

«fastlegekrisen» vil kunne påvirke spesialisthelsetjenesten 
• Bra med gode «eksempler-boks» - Hvordan få de til å spre seg? 
• Vektlegge ledelse 
• Unngå unødvendig rapportering  
• Legge mere vekt på løsninger for multidmorbide 
• Oversikten over innovasjonsprosjekter bli fort uaktuell- kan løses med en 

generisk tilnærming - Viktigere å si noe om hvem som bør få midler om 10 år? 
• Program for kliniske behandlingsstudier - KLINBEFORSK 
• Eldre, «skrøpelige eldre» som begrep bør sees på 
• Positivt med fokus på helsekompetanse og pasient- og pårørende 

medvirkning/opplæring 
• Bevissthet rundt hvem planen skrives for 
• Høringsrunden: frivillige org. har synspunkter utover likepersonsordning og 

brukermedvirkning 
 
Vedtak 
Tatt til orientering. 

036-2022 Fellesmøte med styret – tema  
 
Vedtak 
Arbeidsutvalget gis fullmakt til å endelig avklare hvilke temaer som legges frem 
i møte med styre basert på innspill gitt i møte. 

037-2022 Status, orientering og regulering rundt nytt sykehus - Oslo universitetssykehus 
HF v/ Nina Kristiansen, Prosjektsjef samhandling Sykehusbygg HF 
 
Vedtak 
Det regionale brukerutvalget forutsetter at planlagt fremdrift holdes. Det er 
viktig for hele regionen at prosjektet realiseres så raskt som mulig. «Fagrapport 
smittevern» oversendes regionalt brukerutvalg. 

038-2022 Finansiering, økonomi og nøkkeltall v/ Hanne Gaaserød, økonomidirektør Helse 
Sør-Øst RHF 
 
Vedtak 
Tatt til orientering. 
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039-2022 Fremtidig organisering av prehospitale tjenester – prosjektmandat v/ Christel 
Meyer, spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 
 
Vedtak 
Det regionale brukerutvalget ønsker en representant i prosjektgruppen og en i 
styringsgruppen. 

040-2022 Behovsvurdering TSB v/ Frode Bie, fagsjef og Cecilie Skule, avdelingsdirektør 
Helse Sør-Øst RHF 
 
Vedtak 
Det regionale brukerutvalget melder inn forslag på to representanter til 
arbeidet med behovsvurderingen jf. foreslått prosess. Innspillsmøte med 
relevante organisasjoner innen fagfeltet bør vurderes. 

041-2022 Uttalelse til Helse Sør-Øst RHF Årlig melding 
 
Vedtak 
Vedtas uten endringer.  

042-2022 Årsrapport – utkast 
 
Vedtak 
AU fullfører årsrapporten basert på innspill gitt i møte. Vurderes om saken tas 
inn i neste møte eller om den evt. kan tas på en epostrunde. 

043-2022 Kommende møter   
• Styrets årsplan  
• Brukerutvalgets års og møteplan (arbeidsdokument) 

 
Vedtak 
Tatt til orientering. 

044-2022 Saker til orientering, innkommet post  
 
Protokoll/referat brukerutvalgsmøter helseforetak:  

1. Sykehuset Innlandet HF 
2. Vestre Viken HF 

 
Vedtak 
Tatt til orientering. 
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