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MØTEREFERAT 

Møte: Geografisk samarbeidsutvalg - Gudbrandsdalen 

Møtedato: 22.02.2019 

 

Tilstede: Iren Ramsøy, kommunalsjef helse og omsorg, Sel kommune, Inger Ellen Walhovd, 
enhetsleder Gausdal kommune, Mona Fæste Knudsen, tjenesteleder Linåkertunet, Ringebu 
Svein Erik Lund, Brukerutvalget SI, Jan Erik Mæhlum, seksjonsleder, SI - Divisjon Hab./rehab 
Therese Gjersøe Hole, sektorsjef helse-omsorg Lesja kommune, Harald Landheim, 
kommunalsjef Gausdal kommune, Marit Østdal, seksjonsleder, SI - Divisjon Medisinsk service 
Gro Frøisland, Avdelingssjef kirurgi Lillehammer, SI - Div. Gjøvik – Lillehammer, Kari Mette 
Vika, ass. divisjonsdirektør Gjøvik-Lillehammer, Atle Sørensen, Avdelingssjef, SI – Hab./rehab. 
Silje Naustvik, rådgiver samhandlingsavdelingen i SI, Berit Marie Bakkemo, avdelingssjef DPS 
Lillehammer, Per Arne Lien, avdelingssjef medisin og akuttmedisins avdeling SI Lillehammer 
Ragnhild Bakken, Konst.kommunalsjef/leder tildeling, Lillehammer kommune, Åste Ringen 
Sandbu, Leder hjemmetjenesten, Nord-Fron kommune, Aud Synnøve Træet, tjenesteleder 
hjemmetjenesten, Sør-Fron kommune, Karen Marie Nordgård, enhetsleder hjemmetjeneste, Øyer  
Rita Hansen Møller, Praksiskonsulent SI –Lillehammer, Are Fjermeros, rådgiver samhandling 
divisjon Gjøvik - Lillehammer 
 

Forfall: Marthe Flugstad, avdelingssjef samhandling SI 
Hege Thorstad, pleie- og omsorgsleder Ringsaker kommune 
 

Referent: Are Fjermeros 

  

  

01-19: Godkjenning av innkalling og saksliste  

Innkalling og saksliste ble godkjent 

 

02 -19: Godkjenning av referat fra møte 07.09.2018  

Referatet ble godkjent uten merknader 

Iren Ramsøy 

03 -19: Presentasjon av endring i revidert samhandlingsavtale 2019 - 2023 
Silje Naustvik gjennomgikk sentrale endringer i revidert samhandlingsavtale  
Presentasjon vedlagt 

Silje Naustvik 

04-19: Gjennomgang av sammensetning og mandat for GSU etter at ny 
samhandlingsavtale trer i kraft – drøfting av GSU sin oppgave og rolle i 
samhandling 
Enighet blant utvalgets medlemmer om at vi møter på ledernivå, og at det jobbes utfra 
et systemperspektiv. Iren Ramsøy fortsetter som leder i den neste 2 års perioden. Når 
det gjelder valg av kommunal representant fra GSU – Lillehammer i OSU melder de 
kommunale representanter inn kandidater til Iren Ramsøy.   

Iren Ramsøy 

05-19: Saker fra regionene og Div. psykisk helse, Div. Hab./rehab.  

Ringebu: Opplever at samhandlingen fungerer bra, men at det er noe svikt i forhold til 
kommunikasjon spesielt i forhold til utskrivning i helger 

Kommuner 

Repr. fra 
divisjoner  



 

      

    

   Side 2  

 

 

Gausdal: Etterlyser deltakelse fra sykehuset i forhold til Nettverk for gode pasientforløp 
(i regi av KS og Folkehelseinstituttet) 

I forhold til samhandling oppleves fortsatt noen utfordringer i forhold til 
kommunikasjon 

Gjennomfører en omorganisering av pleie- og omsorgstjenesten 

Øyer: I forhold til samhandling oppleves fortsatt noen utfordringer i forhold til 
kommunikasjon 

Sør-Fron: Samhandlingen med sykehuset fungerer godt. 

Nord- Fron: Kommunen har opplevd at de ikke får ikke varsel om innlagt pasient i 
tilfeller pasienter er innlagt etter behandling på kirurgisk poliklinikk  

Lillehammer: Har etablert et samarbeidsmøte mellom tildelingsenhet og utøvede enheter 
i kommunen for å bedre samhandlingen internt. 

Etterlyser tilgjengelighet for PLO-meldinger i etterkant at pasienten er utskrevet fra 
sykehuset.  

Lesja: Kommunen er fornøyd med pakkeforløp som er innført  

Det bygges nytt helsehus på Lesja – planlagt ferdigstilt om ett år.  

I forhold til samhandling oppleves fortsatt noen utfordringer i forhold til 
kommunikasjon 

Sel: Kommunikasjon er tidvis en utfordring i samhandlingen med sykehuset 

Har tatt i bruk årsturnus for hele omsorgssektoren 

Nytt fra LMS:  

- Planer om å utvide røntgen tilbud 
- Har nå full drift på dialysen 
- Ønsker å øke omfanget av tilbudet for kreftpasienter 
- Har et spennende prosjekt med nye IKT-løsninger der en bruker nettbrett i 

pasientkonsultasjoner 
- Jobber med etablering av FACT team 

 

Divisjon Psykisk helse: Har store utfordringer i forhold til å tilpasse driften i forhold til 
krav som stilles i SI – Økonomisk Langtidsplan  

Pakkeforløp psykiatri skal etableres innen 01.01.2020. Det er planlagt 2 samlinger (i 
Nord Gudbrandsdalen og Sør Gudbrandsdalen) til høsten hvor dette vil være tema. 
Melder at pakkeforløp kan settes opp som sak i neste GSU møte 

Jobber med etablering av FACT-team. Det er ansatte prosjektleder i et forprosjekt for å 
stimulere etablering av slike team. 

  

Divisjon Hab/rehab 

Det jobbes med å lage ferdige plan for hva som må følges opp av kommunen ved 
utskrivning av pasienter til kommunene. Dette er viktig fordi kommunene skal overta 
oppfølgingen av pasienter på et tidligere tidspunkt etter at de har vært på spesialisert 
rehabilitering 

 

Divisjon Medisinsk service 



 

      

    

   Side 3  

 

Helsetilsynet har varslet tilsyn innenfor området transfusjon av blod. Transfusjoner 
gjennomført på LMS (og eventuelt sykehjem) vil inngå som en del av revisjonen.  

06-19: Informasjon om endringer fra Divisjon Gjøvik-Lillehammer 

Kari Mette Vika presentere omstillingsarbeid som forgår i divisjon Gjøvik-Lillehammer. 
Presentasjon er vedlagt 

Kari Mette Vika 

07-19: Utredning med målsetning om samlokalisering av  

pasienttilbudet innenfor lungerehabilitering til sykehuset på Lillehammer 

Atle Sørensen presenterte en oversikt over hvordan arbeidet med flytting av aktivitet på 
Granheim til Lillehammer sykehus er tenkt organisert. Presentasjonen er vedlagt.   

Atle Sørensen  

08-19: Gjennomgang av avvik i samhandlingen mellom kommuner og sykehus 
2019.  
Are Fjermeros presenterte en oversikt over innrapporterte avvik for 2018 i 
samhandlingen mellom kommuner og sykehus. Oversikten er vedlagt 

Are Fjermeros 

09-19: Møteplan GSU- Lillehammer 2019 (presentasjon av planen i møtet) 
Følgende datoer ble bestemt:  

- 21.06.19 Lillehammer sykehus 
- 25.10.19 LMS- Nord Gudbrandsdal 
- 13.12.19 Midt-dalen   

Iren Ramsøy 

10-19: Eventuelt 
Konferering i forkant av at sykehjemspasienter blir innlagt på sykehus. 
Avdelingssjef for medisin og akuttmedisin Per Arne Lien viste til tilbudet om 
konferering (for sykehjemsleger) i forkant av at sykehjemspasienter innlegges på 
sykehuset  

 
Per Arne Lien 

 


