
                             
 

 
Referat brukerutvalg oktober 2018 

 

 

Tid: Mandag 8. oktober 2018 kl. 13.00-16.00 

Sted:  Møterom auditoriet, NGLMS. 

Til stede:  Åse Harstad (Fron), Eva Høgberget (Sel), Torild Skog (Lesja), 
    Anne Grøsland (Vågå), Bente Sulheim Ovesen (Lom), Brynjar Berge 

                  (Dovre), Kristen Mathias Hyrve (Skjåk), Arild Kongsrud  
     (virksomhetsleder) og Solveig Nymoen (spesialrådgiver/referent). 

Forfall: Ingen  

Saks 

nr. 

Saker  Ansvar 

24/18 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Godkjent. 

Åse Harstad 

25/18 Godkjenning av referat fra møte 2-2018 

Godkjent med bemerkning om at det var et godt og omfattende 

referat. 

Åse Harstad 

26/18 Orienteringar; 

 Felles brukarutvalgsmøte med SI, VLMS og NGLMS i 

Valdres 12. september 2018; Fellesmøter ses som svært 

positivt, neste år er det Sykehuset Innlandet sin tur. Spørsmål 

om bruk av videokonferanser i behandlinger her? Stikkord: 

Samvalg i valg av behandling. Økonomi. Omvisning og 

innretting av bygget. Eiendomsfellesskap. Reisekostnader for 

spesialister – bør belastes pasientreiser og ikke avd v SI. 

 Besøk frå NGLMS til VLMS i september; Virksomhetsleder, 

avdelingsleder, røntgenmedarbeider og leger/legevakt v 

NGLMS deltok. God informasjon om hvordan VLMS driftes. 

Mange spørsmål ble stilt. De startet etter etableringen av 

NGLMS slik at de også høstet erfaringer om eierstruktur og 

avtaler fra vår etablering. De fikk en bedre start, kontinuitet i 

lederskapet og med det samarbeidet med sykehuset. 

Imponerende bygg med mange tjenester. Det var lite 

samarbeid mellom de ulike tjenestene. Sammenfallende 

utfordringer er for eksempel små avdelinger, sårbare turnuser 

og tilgang på kompetanse. Jordmortjenesten i Valdres er 

lokalisert på VLMS.  

 Møte i Referansegruppa vedr. ombygging NGLMS; 27.6.18 

– rådgivende gruppe for utrendning av bo- og tjenestetilbud 

innen helse og omsorg i Sel kommune. To hovedalternativer er 

vedtatt utredet – rehabiltitering av Sel sjukeheim med påbygg 

og NGLMS med videreutvikling nordover der også Sykehuset 

Innlandet deltar med spesialistsenger mv. Presentasjonen 

nyttet ved referansegruppas møte legges ved til orientering. 

 Møte i Kvalitetsutvalget 19. september 2018; 

Kommunelegene, avd.leder sengeavdelingen, 

virksomhetslederne i kommunene, kommunalsjef deltok. 

Ramsøy orienterte - det som kan desentraliseres, skal 

desentraliseres. Kompetanse og behov, utvidet røntgentilbud 

og utvidet samarbeid med spesialisthelsetjenestene. Psykisk 
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helse – redusert døgntilbud, behov for styrking i kommunene. 

Rehabilitering og samarbeid mellom kommunene bør styrkes. 

Stor økning i pågang hos legevakten. «Hva er viktig for deg 

samtale» - prosjekt «legevaktbil» - arbeid med felles journal. 5 

registrerte avvik. Årshjul for NGLMS. 

 Møte i DUR 27. september 2018; referat er sendt til 

medlemmene av brukerutvalget til orientering. 

 

 

 

 

 

Åse Harstad 

27/18 Informasjonsbrosjyrer 

 Informasjonsark A4, foliert, i nattbord på sengepost med info 

om rutiner på avdeling, spisetider, visittider m.m. 

 Informasjonsbrosjyre NGLMS. Faktainformasjon. Utdeling 

poliklinikker, legekontor, resepsjon, kommunar. 

Erfaringer fra Valdres ble delt.  Avdelingsleder ved sengeavdelingen vil 

følge opp og utarbeide et forslag som legges fram for brukerutvalget. 

 

Det ligger en informasjonsside på hjemmesida til NGLMS, men denne 

trenger oppdatering og digital tilrettelegging. Virksomhetsleder følger 

opp. 

I tillegg bør det utarbeides en plakatinformasjon til oppslag på 

aktuelle steder i de samarbeidende kommunene. 

Åse Harstad 

28/18 Ombygging NGLMS (midlertidig) 

 Orientering prosess og teikningar 

 Jordmortenesta, endringar og konsekvensar 

Det er behov for kontor for avdelingsleder sengeavdelingen, for 

overlege, rehabiltieringstjenesten, legevakt, privat drevet ortopedisk 

tjeneste, rom for korttidsopphold – KAD plasser (3) blir samlet der 

dagligstue øst er i dag. Jordmorvakt blir fløtt ned i 1 etg ved 

omdisponering av rom for medisinerstudent og rom inn mot røntgen. 

Detaljplanlegging gjenstår.  Tillitsvalgt for jordmorvakta inviteres inn i 

det videre arbeidet. Samarbeidet med Vågå vil styrke nattevakt. 

Arild 

Kongsrud 

29/18 Oppdatering NGLMS, kva skjer? 

NTNU samarbeid om forskning og videre utvikling.  

Spørsmål reist om den økonomiske situasjonen i sykehuset påvirker 

NGLMS? Svaret er at i utgangspunktet skal LMSene skjermes, men økt 

virksomhet skal være regningssvarende. Det blir ingen 

virksomhetsoverdragelse for røntgen til Sykehuset Innlandet, Sel 

kommune vil fortsatt ivareta arbeidsgiveransvaret for å sikre 

tjenestens utviklingspotensiale ved NGLMS. Bildene tatt på røntgen 

blir sendt til Lillehammer for vurdering. Det arbeides også med 

fundusfotograferingsløsning hos optiker Saastad via sikker sending til 

spesialisttolking hos SI. 

Arild 

Kongsrud 

30/18 Orientering om NATO-øvelsen Trident Juncture 

Omfanget av deltakere har økt til anslagsvis 50.000. Forventninger til 

tjenester ved NGLMS har endret seg til å kunne bli mer omfattende 

for legevakten. Egne feltsjukehus skulle etableres på Lesja, men det 

viser seg at fasilitetene ikke var som først skissert, og omfanget blir 

større på Dombås for gjennomføring av øvelse. Det vil kunne øke 

trykket på legevakten. Vanskelig å få klar oversikt. 

Arild 

Kongsrud 

31/18 Brukarutvalg 2019, nominasjonsprosess Åse Harstad 



                             
 

Denne høsten er det behov for forslag på kandidatar fra Vågå, Lesja, 

Dovre og Fronskommunene. Sju kandidater som representerer ulike 

organisasjoner, aldersgrupper og kjønn skal oppnevnes. 

Virksomhetsleder og leder for brukerutvalget går igjennom og foreslår 

kandidater – forslag må sendes Arild Kongsrud innen 12. november. 

32/18 NGLMS brukarutvalgs dialogmøte 8. oktober 2018 

Morten Lang-Ree, SI, presenterer framtidig spesialisthelsetjeneste 

rapporten først i møtet. Det er påmeldt 27 deltakere. Presentasjon av 

brukerutvalget for møtedeltakerne. Virksomhetsleder orienterer om 

NGLMS og om tjenestetilbudet pr i dag, om tilbakemeldinger og 

planlagt ombygging. Åpning for innspill og dialog med 

organisasjonene. En forenklet visningsrunde ettersom det er på 

kveldstid. 

Åse Harstad 

33/18 Mandat for NGLMS brukarutvalg. Gjennomgang og forslag til 

endringar 

For eksempel er funksjon som koordinator for samfunnsmedisin  

borte. Siste oppdatering var ikke forankret i brukerutvalget. Flere 

forhold er endret siden opprettelsen av brukerutvalget. Sak forberedes 

til neste møte for videre oppfølging i 6k helse. 

Åse Harstad 

34/18 Eventuelt 

Det frivillige organisasjonsarbeidet – samarbeid, kontakt og 

informasjon med brukerne i organisasjonene. Aktuell 

informasjonskanal kan være skjermer på venteværelser – er det mulig 

å presentere informasjon for ulike organisasjoner? Det er eksterne 

drivere på statlig nivå, men det kan være et utviklingspotensiale med 

flere skjermer på strategiske steder framover, men det krever 

bevilgninger og vedlikehold. Bør arbeides med også interkommunalt. 

Kunne det vært mulig å etablere et kontor disponert av 

brukerorganisasjoner? 

 

Kurs i helsepedagogikk – deltakelse fra Brukerutvalget 

Fire moduler på dagtid. Påmelding gjøres iht utsendt invitasjon. 

 

FFO Oppland – Kristen vurderer å etteranmelde seg på kurs for 

brukerutvalg. 

 

Liggedøgnstatistikk pr 30.9.18 ved sengeavdelingen NGLMS: 

 



                             
 

 

I tillegg ønsker brukerutvalget systematisk informasjon om bruk av 

tilbud innen spesialisthelsetjenestene. Virksomhetsleder følger opp. 

 


