
                             
 

Referat brukerutvalg NGLMS februar 2016 

 

Tid/sted: Onsdag 10. februar kl. 12.15-15.15, Møterom Spranget, NGLMS 

Til stede: Bård Hanem (Lom), Åse Harstad (Fron) og Mari Langleite Barrusten (Skjåk), 

Odd Fosså (Sel), Torild Skog (Dovre/Lesja), Gunnar Karlsen (Dovre/Lesja), Hege 

Lorentzen (NGLMS) og Hilde Holtesmo (NGLMS) 

Forfall: Anne Grøsland(Vågå) 

Referat fra 07.12.15 ble godkjent i forbindelse med utsendelse. 

Saks 

nr. 

Saker  

1/16 Konstituering av utvalget 

Det var et ønske fra flere om at Bård skulle fortsette som leder. Bård ønsket av 

forskjellige årsaker ikke å fortsette som leder ett år til og foreslo at valg av leder 

og nestleder utsettes til neste møte i og med at utvalget ikke var fulltallig i dag. 

Konklusjon: Konstituering av utvalget utsettes til neste møte. Nåværende leder 

(Bård) og nestleder (Åse) fortsetter frem til det.  

2/16 Presentasjon av virksomhetsleder 

Hilde Holtesmo begynte som virksomhetsleder på NGLMS 01.01.16. Hun orienterte 

om egen bakgrunn og utfordringer NGLMS. 

Oppsummering i stikkordsform  

Utfordringer: Overføring av dårligere pasienter fra spesialisthelsetjenesten. En 

økende andel eldre i kommunen og utfordringer mht arbeidskraft (bl.a. spesial-

sykepleiere) og kompetanse. Deltidsstillinger – både frivillige og ufrivillige. 

Sykefravær. Konsekvenser av samhandlingsreformen i forhold til pasienter med 

psykiske lidelser.  

Nåværende prosjekter / prosesser på NGLMS: Legevakten er inne i en prosess mht 

digitalisering og bruk av velferdsteknologi – har mye kompetanse på området, men 

trenger mer. Drøfter for tiden oppstart av prosjekt mht vaktbil i regionen.  

Regionalt samarbeid: Mye positivt faglig samarbeid i regionen. Noe forskjellige 

behov og ønsker i forhold til spesielt legevakt, men enstemmige 

kommunestyrevedtak om endring av organisering av legevakten. 

3/16 Brukerutvalget og veien videre 

Saken ble drøftet bl.a. i forhold til følgende: 

 Hvordan bli et brukerutvalg som har gode muligheter for påvirkning? 

 Samarbeid med andre utvalg på NGLMS i praksis 

 Møteplass – fast på NGLMS eller i den enkelte kommune etter tur? 

Følgende innspill ble gitt for å få til et brukerutvalg som fungerer godt.: 

 At brukerutvalgets medlemmer må sørge for kontakt og drøfting med og innspill 

fra egne organisasjoner 

 At medlemmene får kunnskap om NGLMS som de igjen kan informere 

medlemmene i organisasjonene om 

 Samarbeid /samhandling med kvalitetsutvalget – forskjellige modeller ble 

drøftet (fast medlem, medlem ved behov) 

Konklusjon/oppfølging: Brukerutvalget jobber videre for å få til et godt 

fungerende utvalg i samarbeid med NGLMS. Basismøteplass skal være på Otta.  

Utvalget ønsker at det fremmes en sak om fast deltakelse fra brukerutvalget i 

kvalitetsutvalget. Hege følger opp saken.  



                             
 

4/16 Legevakten NGLMS 

I forbindelse med omorganisering av legevakten er det utarbeidet et forslag til 

samarbeidsavtale og nye prosedyrer. (Vedlagt sakslisten) Det ble gitt en kort 

orientering om saken. Brukerutvalget vil bli involvert i evaluering av ny legevakt. 

Konklusjon/oppfølging: Brukerutvalget ønsker velkommen forsøket med ny 

legevakt i Nord-Gudbrandsdal og ser positivt på arbeidet med samarbeidsavtale og 

prosedyrer.  

5/16 Samhandling med spesialisthelsetjenesten 

Rapport fra arbeidsgruppen ble sendt medlemmene i brukerutvalget før møtet. 

Hege orienterte om saken. Administrerende direktør, Sykehuset Innlandet har 

fremmet saken for styret til sykehuset med forslag til vedtak om oppfølging i 

økonomisk langtidsplan for 2017-2020. 

Konklusjon/oppfølging: Saken ble tatt til orientering. 

6/16 Kreftkoordinator orienterer om sitt arbeid 

Hilde Aarvik orienterte om stillingen som kreftkoordinator, arbeidet i Nord-

Gudbrandsdal og samarbeidet med spesialisthelsetjenesten og sengeavdelingen 

NGLMS. Vågå, Lom, Skjåk og Sel samarbeider om kreftkoordinator – et prosjekt i 

samarbeid med kreftforeningen. Kreftkoordinator er et lavterskeltilbud til 

kreftrammede og deres pårørende. Prosjektet skal evalueres med tanke på ev. 

videreføring første halvår 2016. 

Konklusjon/oppfølging: Saken ble tatt til orientering. Hege sørger for at 

brukerutvalget deltar i prosessen mht evaluering og vurdering av ev. videreføring 

av kreftkoordinatorstillingen. 

7/16 Innspill saker til kvalitetsutvalget 

Erfaring i en kommune: Det ble ikke sendt tilbakemelding til fastlegen fra 

spesialisthelsetjenesten om medisinliste ved utskriving fra sykehuset. 

Konklusjon/oppfølging: Hege tar med saken til kvalitetsutvalget. 

8/16 Ev 

 Pasientrettigheter: Orientering om pasientrettigheter er sendt til deltakerne. 

Saken ble tatt til orientering 

 Omvisning på NGLMS 

 

 

Neste møte: Mandag 23. mai kl. 12.15 – 15.15, NGLMS Otta 

 

Neste møte i kvalitetsutvalget er 25. mai kl. 10.00 - 12.45 

 

Ref. Hege 


