
                             
 

 
Referat brukerutvalg 07.12.15 

 

 

Tid/sted: 07.12.15, kl. 12.00-15.00, auditoriet, NGLMS 

Til stede: Bård Hanem (Lom), Anne Grøsland(Vågå), Åse Harstad (Fron) og Mari 

Langleite Barrusten (Skjåk) og Hege Lorentzen 

Forfall: Odd Fosså (Sel), Torild Skog (Dovre/Lesja) og Gunnar Karlsen (Dovre/Lesja) 

 

Saks 

nr. 

Saker  

1/15 Drøfting av mandat 

Mandat godkjent i 6K helse ble gjennomgått og drøftet. Innspill til endringer ble 

gitt – se vedlegg for forslag til endringer. Behov for arbeidsutvalg og opprettelse 

av hjemmesider for Brukerutvalget ble drøftet. 

Konklusjon/oppfølging: Det ble konkludert med at drøfting av saker i 

brukerutvalget kan skje via mailutveksling og telefon mellom medlemmene og 

til sekretær. Hege følger opp i forhold til opprettelse av hjemmesider over jul – 

bl.a. i samarbeid med virksomhetsleder på NGLMS. 

Hege legger frem forslag til endringer i mandatet på neste møte i 6K helse.  

2/15 Orientering om NGLMS: Organisering og funksjoner 

Hege orienterte om NGLMS – organisering og funksjoner. Se vedlagte 

presentasjon. 

Konklusjon/oppfølging: Brukerutvalget tok saken til orientering 

3/15 Status legevakta i Nord-Gudbrandsdalen 

Betina orienterte om legevakten og sengeavdelingen. Organisering av 

legevakten mht bakvaktsordningen skal behandles i kommunestyrene i 

kommunene i Nord-Gudbrandsdal i desember. Se vedlagte presentasjon. 

Konklusjon/oppfølging: Brukerutvalget tok saken til orientering 

4/15 Samhandling med spesialisthelsetjenesten 

Hege orienterte om nedsatt arbeidsgruppe i regi av Sykehuset Innlandet. Se 

vedlegg. Det ble for liten tid til gjennomgående drøfting, men det ble gitt 

innspill på at det er et stort behov for desentraliserte tjenester mht øre-nese-

hals lege og audiograf. 

Konklusjon/oppfølging: Deltakerne i Brukerutvalget sender ev. andre innspill 

fortløpende til Hege i desember. Hege tar med innspillene til arbeidsgruppen. 

5/15 Møteplan 2016 

 Onsdag 10. februar 

 Mandag 23. mai 

 Onsdag 31. august 

 Onsdag 30. november 

Alle dager fra 12.15 – 15.15 på NGLMS. 

6/15 Ev. 

Presentasjon 

Presentasjonsrunde. Oppdatert navnliste ettersendes. 



                             
 

 

Orientering om deltakelse seminar 

Åse orienterte om dialogkonferanse i regi av Sykehuset Innlandet (SI). Tema: 

«Framtidens i pasientenes hender» 

SIF hadde fokus på (stikkordsform): 

 Kvalitet inkludert pakkeforløp (som det skal jobbes mye med videre for å 

sikre likeverdige og enhetlige tjenester) 

 Rus og psykiatri 

 Balanse mellom nærhet (f.eks. pasienter med diabetes og KOLS) og 

sentralisering (men stort fokus på sistnevnte) 

 Skifte fra helsevesen til pasientenes helsetjenester – det er pasienten som 

samarbeider med andre om sykdommen(e) sin(e) 

 Pasientrettigheter 

 Oppgavefordeling sykehusene i påvente av ny sykehusstruktur 

 Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet (presenterte seg) 

 CT i ambulanse (eksempel fra Østfold) 

 Fremtidens legevakt (med fokus på legevakt som var samlokalisert med 

sykehusets akuttmottak) 

Anbefalte nettstedet «Helsenorge.no». 

 

Taushetserklæring 

Taushetserklæring ble underskrevet av de som var til stede. 

 

Ref. Hege 

https://helsenorge.no/

