
 

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:	 20.09.2022 kl 10.15 - 16.15 

21.09.2022, kl 08.30 – 14.30 

Sted:	 Helse Sør-Øst RHF, 

hovedkontoret Hamar 

Tilstede:	 Fra	Brukerutvalget	
Aina Nybakke (leder) (dag 1), Odvar Jacobsen (nestleder), Dagfinn Haarr, 
Egil Rye-Hytten, Faridah Shakoor Nabaggala, Heidi Hanssen, Heidi Skaara 
Brorson, Kjartan Thøring Stensvold, Sebastian Blancaflor og Sondre Bogen-
Straume 
 
Fra	Helse	Sør‐Øst	RHF		
Knut Even Lindsjørn, avdelingsdirektør samhandling og brukermedvirkning 
Ida-Anette Kalrud, rådgiver 
 
Innledere	
102-2022 Terje Rootwelt, administrerende direktør, Jan Frich, 
viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF 
106-2022 Ole Tjomsland, prosjektdirektør Helse Sør-Øst RHF 
107-2022 Anette Eie, spesialrådgiver RKPPO og Kjersti Tveten, 
spesialrådgiver RKPPO 
108-2022 John-Erik Larsen, spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 
109-2022 Morten Engzelius, spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 
110-2022 Knut Even Lindsjørn, avdelingsdirektør Helse Sør-Øst RHF 
111-2022 Ida-Anette Kalrud, rådgiver Helse Sør-Øst RHF 
113-2022 Andreas Moan, prosjektdirektør Helse Sør-Øst RHF 
114-2022 Andreas Horsdal, prosjektleder (avdelingssjef) Sykehuset i 
Vestfold HF 
115-2022 Hilde Skredtveit-Næss, spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF og Bjørg 
Halvorsen Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) 
116-2022 Hilde Skredtveit-Næss, spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 
118-2022 Mona Stensby, stabsdirektør Helse Sør-Øst RHF  

Forfall:	 Aina Nybakke (dag 2), Eva Pay og Lilli-Ann Stensdal 

Referent:	 Ida-Anette Kalrud 	   

 
  



Side 2 av 7 
 

Sak	nr	
	

Sak/merknad	

099-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak	
Godkjent. 

100-2022 Protokoll brukerutvalgets møte 16. og 17. juni og 31. august 2022 
 
Vedtak	
Godkjent. 

101-2022 Referat arbeidsutvalgets møte 6. september 2022 
 
Vedtak	
Til orientering. 

102-2022 Dialog/orienteringer fra Terje Rootwelt, administrerende direktør, Jan Frich, 
viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF 
 
Dialogpunkter:  

 Helseforetakenes tiltak for å fremme bedre bemannings- og ressursplanlegging  
 Virksomhetsrapport per august 2022  
 Utredning av et nasjonalt servicemiljø for nasjonale tjenester, nasjonale 

kvalitets- og kompetansenettverk og nasjonale sentre 
 Reviderte etiske retningslinjer 
 Behov for ulike spesialister i framtiden 

 
Vedtak	
Til orientering. 

103-2022 Erfaringsutveksling 
 
Brukerutvalgets medlemmer har i perioden deltatt i:  

 Komitemøter for regional konferanse om pasient- og pårørendeopplæring i 
oktober 

 Arbeidsgruppe samvalg 
 Handlingsplan samvalg 
 Styringsgruppe for regional forvaltning av prosedyrer og metodebøker  
 Styringsgruppe Fagplan habilitering barn og unge 
 Styringsgruppe Digitale innbyggertjenester 
 Møte om avtaleverk kliniske studier 
 Nettverksgruppe Digitale innbyggertjenester 
 Styringsgruppe DiT Mine timeavtaler 
 Nettverk for regionale pasientbrev 
 Nettverk digital samhandling 
 Kontaktperson for brukerutvalget 

o Sykehuset Telemark HF 
o Sunnaas sykehus HF 
o Revmatismesykehuset AS 
o Lovisenberg Diakonale Sykehus AS 

 Møte i Kardiologiutvalget 
 Oppgave- og bydelsfordeling i Oslo 
 Rehabiliteringskonferansen på Lillehammer 



Side 3 av 7 
 

 Styringsgruppa videreutvikling Sykehuset Innlandet HF 
 Fagråd Prehospitale Tjenester og akuttmottak 
 Fagråd Radiologi og nukleær medisin 
 Ressursgruppe pakkeforløp kreft 
 Fagnettverk prehabilitering  
 Arbeidsutvalget for kreftrehabilitering 
 Programkomite for dialogkonferanse pakkeforløp hjem 
 Prosjektgruppe Felles henvisningsmottak Psykisk helsevern 
 Regional fagplan - fysikalsk medisin og rehabilitering 
 Innspillsmøte behovsvurdering tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 
 Programkomite leder/nestledersamling Ungdomsråd 
 Felles avtaleverk for desentraliserte kliniske studier 
 Fagråd for laboratoriefag 

 
Vedtak	
Til orientering. 

104-2022 Konferanser, invitasjoner og deltagelser 
 
Vedtak	
Oppnevninger 
Fremtidig organisering av prehospitale 
tjenester - styringsgruppe 

Kjartan Thøring Stensvold 

Overordnet plan for 
sikkerhetspsykiatrien og øvrige tiltak for 
dømte til tvungent psykisk helsevern – 
referansegruppe 
(interregional) 

Aina Nybakke  

Oppnevninger	i	perioden	
Utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag i regi 
av Sykehusbygg HF - Stråleterapi 
(interregional) 

Heidi Brorson 

Regionalt utredningsarbeid innen 
intensivområdet 
2 i prosjektgruppe 
2 i styringsgruppe 

Styringsgruppen:  
Odvar Jacobsen 
Lilli-Ann Stensdal 
 
Prosjektgruppen:  
Sebastian Blancaflor  
Heidi Hanssen 

Deltakelse	konferanse 
Pasientsikkerhetskonferansen 2022 Heidi Brorson 

Lilli-Ann Stensdal 
Nasjonal helseberedskapskonferanse 
2022 

Kjartan Thøring Stensvold 
Heidi Hanssen 

Norsk akademi for habiliteringsforskning 
– Konferanse 2022 

Egil Rye Hytten 

Nasjonalt servicemiljø for medisinske 
kvalitetsregistre inviterer til seminar for 
brukerrepresentanter og –organisasjoner 

Egil Rye Hytten 
Heidi Hanssen 

Erfaringsutvekslingsseminar FFO, Kreft 
og SAFO 

Heidi Hanssen 
Sondre Bogen-Straume 
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105-2022 Saker til orientering, innkommet post  
 
Protokoll/referat brukerutvalgsmøter helseforetak:  

1. Vestre Viken HF (14. juni) 
2. Sykehuset Innlandet HF 
3. Sykehusapotekene HF 
4. Sykehuset Østfold HF (15. juni) 
5. Sørlandet sykehus HF (13. juni) 
6. Revmatismesykehuset AS 
7. Sykehuset i Vestfold HF 
8. Oslo universitetssykehus HF 
9. Revmatismesykehuset AS 
10. Akershus universitetssykehus HF 
11. Vestre Viken HF (23. august) 
12. Sykehuset Østfold HF (17. august) 
13. Sørlandet sykehus HF (29. august) 

 
Andre orienteringer: 

14. Bruk av film/lydopptak av pasient mellom pasient og behandler 
15. Brev fra Hamar kommune om sykehusstrukturen i Innlandet 

 
Vedtak	
Til orientering. 

106-2022 Orientering om pågående fag- og funksjonsfordelingssaker v/ Ole Tjomsland, 
prosjektdirektør Helse Sør-Øst RHF 
 

 Kreft i magesekken 
 Invasivkardiologi 
 Implantater hjerte; ICD og CRT 

 
Vedtak	
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering.  

107-2022 SyktFrisk v/ Anette Eie, spesialrådgiver RKPPO og Kjersti Tveten, 
spesialrådgiver RKPPO 
 
Forslag på tema fra brukerutvalget: 

 Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin 
(NAFKAM)  

 Seneffekt etter kreftbehandling 
 Prehabilitering 
 Læring og mestring 
 Samtaler rundt røykslutt 
 Fibromyalgi 
 Rettigheter for pasienter/pårørende 
 Klagemuligheter på behandling 
 Brukermedvirkning 
 Likepersonsamtale 
 Autisme 
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Generelle tilbakemeldinger fra brukerutvalget: 
 Utvikle nettsiden i henhold til retningslinje for nettsider i helseregionen 
 Henvende seg til pasientorganisasjoner for hjelp til å formidle informasjon om 

podkasten 
 Flere episoder på engelsk 
 Gruppere episoder innenfor diagnose/tema 

 
Vedtak	
Brukerutvalget er positive til arbeidet som er gjort med utvikling podkasten 
SyktFrisk. Brukerutvalget tar redegjørelsen til etterretning og ber om innspill 
som framkom i møte tas med i det videre arbeidet. 

108-2022 Helsekompetanse v/ John-Erik Larsen, spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 
 
Helse Sør-Øst vil i planperioden prioritere:  

 Aktiv pasient- og pårørendemedvirkning. 
 Styrke kvalitet og redusere uønsket variasjon i pasient- og 

pårørendeopplæring. 
 Styrke kvalitet og omfang av samvalg. 
 Styrke helsepersonells kompetanse i helsekommunikasjon. 
 Øke kvaliteten i helsehjelp til personer med innvandrerbakgrunn. 
 Tilpasset informasjon til pasienter og pårørende der de er, når de trenger det. 

 
Vedtak	
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering.  

109-2022 Henvisning fra fastleger til flere behandlere/sykehus v/ Morten Engzelius, 
spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 
 

 Doble henvisninger forekommer i svært begrenset antall. 
 Hovedårsak til doble henvisninger er uakseptabel lang ventetid på utredning / 

behandling i den offentlige spesialisthelsetjenesten  
 Ansvaret for å avbestille timen på sykehuset ligger hos fastlegen, eventuelt at 

fastlegen ber pasienten selv å avbestille timen. 
 
Vedtak	
Brukerutvalget tar redegjørelsen til etterretning. Brukerutvalget forventer at 
felles henvisningsmottak vil kunne løse deler av problematikken med doble 
henvisninger.  

110-2022 Orientering Regional sikkerhetsavdeling (RSA) v/ Knut Even Lindsjørn, 
avdelingsdirektør Helse Sør-Øst RHF 
 
Vedtak	
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

111-2022 Gjennomgang av rutiner for brukerutvalget og prioritering av deltakelse v/ Ida-
Anette Kalrud, rådgiver Helse Sør-Øst RHF 
 
Vedtak	
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

112-2022 Innspill saksliste Leder/nestledermøte helseforetak/sykehus 26. oktober 
 
Innspill på saker fra brukerutvalget:  
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 Bruk av film/lydopptak av pasient mellom pasient og behandler – er dette en 
utbredt utfordring ved sykehus 

 Fordeling av oppgaver innad i BU 
 Psykisk helsevern – Aina – spiseforstyrrelser 
 Orientere om innspill oppdragsdokumentet etter RBU møte 13. og 14. oktober 
 Psykisk helsevern (Cecilie kan hvis tidlig) 

 
Vedtak	
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

113-2022 Høring - regional utviklingsplan v/ Andreas Moan, prosjektdirektør Helse Sør-
Øst RHF 
 
Fra BU møte i juni:  
«Vedtak	
Brukerutvalget støtter de 6 satsingsområdene i planen og vil behandle høringen 
på møte i september. Brukerutvalget vil invitere saksbehandler i Helse Sør-Øst 
RHF på møte i september. 
 
Innspill fra brukerutvalget:  

 Videreutvikling av digital oppfølging/ta digitale hjelpemidler raskere i bruk 
 Videreutvikling av brukerstyrte poliklinikker 
 Lesevennlighet med farget skrift/sider 
 Universell utforming på skrift (farge etc) 
 Utformingen med 2 spalter på 1 side 

 
Vedtak	
Brukerutvalget mener det er viktig at utviklingsplanen blir kjent blant alle 
ansatte i helseregionen og brukerutvalget ber om at Helse Sør-Øst RHF tar med 
seg innspill som framkom i møte.  

114-2022 Fagplan fysikalsk medisin og rehabilitering v/ Andreas Horsdal, prosjektleder 
(avdelingssjef) Sykehuset i Vestfold HF 
 

 løypemelding til brukerutvalget 
 innspill på pasientgrupper som brukerutvalget er underdekket med tanke på 

tilbud i spesialisthelsetjenesten 
 
Fagplan for fysikalsk medisin og rehabilitering i Helse Sør-Øst - Helse Sør-Øst RHF 
(helse-sorost.no) 
 
Innspill fra brukerutvalget:  

 Total kapasitet for rehabilitering i regionen 
 Sårbar overgang mellom kommune og spesialisthelsetjeneste 
 Rehabiliteringskompetanse på intensivavdeling er viktig 
 
 Pasientgrupper som i dag er særlig underdekket med hensyn til å møte 

rehabiliteringsbehov: 
o Uhelbredelige sykdommer/lidelser – eks slag, Parkinson 
o Barn med medfødte sykdommer 

 
Vedtak	
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Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering og ber om at innspill som 
framkom i møte blir tatt med i det videre arbeidet.  

115-2022 Status i arbeidet med fagplan habilitering v/ Hilde Skredtveit-Næss, 
spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF og Bjørg Halvorsen Regionsenter for 
habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) 
 
Innsatsområder: 

1. Psykisk helse (barn og voksne) 
2. Utfordrende adferd (barn og voksne) 
3. A Intensiv habilitering (barn og unge) 
3. B Tidlig intervensjon ved autismespekterforstyrrelser (barn) 
4. Medisinsk utredning og behandling (barn og voksne) 
5. Følgetilstander av medfødte og tidlig ervervede skader/sykdommer i 

nervesystemet og muskelsykdommer (voksne) 
 
Vedtak	
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering. Brukerutvalget ber om at 
fagplanen blir lagt fram for brukerutvalget i mai 2023 før styrebehandling i juni 
2023.  

116-2022 Status arbeid med innsatsteamet og arbeidsgruppen forebygging selvmord v/ 
Hilde Skredtveit-Næss, spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 
 
Vedtak	
Brukerutvalget tar redegjørelsen til etterretning. Brukerutvalget mener det bør 
være to brukerrepresentanter i arbeidsgruppen. Den ene brukerrepresentanten 
bør komme fra brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF, i tillegg ønsker 
brukerutvalget å forslå at den andre brukerrepresentanten kommer fra Mental 
Helse Ungdom.  

117-2022 Kommende møter   
 Styrets årsplan  
 Brukerutvalgets års og møteplan (arbeidsdokument) 

 
Vedtak	
Til orientering.  

118-2022 Reviderte etiske retningslinjer v/ Mona Stensby, stabsdirektør Helse Sør-Øst 
RHF  
 
Vedtak	
Brukerutvalget er positive til at styrebehandlingen av saken utsettes, slik at 
brukerutvalget kan komme med sine innspill. Innspill fra brukerutvalget blir 
oversendt Helse Sør-Øst RHF og publisert på brukerutvalgets nettsider.  

 


