
                             
 

Referat brukerutvalg NGLMS mars 2017 

 

Tid/sted: Mandag 13. mars, kl. 12.30-15.00, auditoriet, NGLMS 

Til stede: Bård Hanem (Lom), Anne Grøsland (Vågå), Torild Skog (Lesja), Mari Langleite 

Barrusten (Skjåk), Åse Harstad (Fron), Odd Fosså (Sel), Lars Ekre (NGLMS) og Hege 

Lorentzen (NGLMS) 

Forfall: Gunnar Karlsen (Dovre) 

Referat fra 30.11.16 ble godkjent i forbindelse med utsendelse. 

Saks 

nr. 

Saker  

1/17 Presentasjon 

Lars Ekre, ny virksomhetsleder NGLMS fra 1. mars, Iren Ramsøy, ny 

kommunalsjef helse og omsorg og brukerutvalget presenterte seg for hverandre. 

2/17 Brukermedvirkning i praksis 

Det ble kort orientert om nettsider «https://mestring.no/nytt-verktoy-

brukermedvirkning-praksis/» og utlagte filmer. 

1. Hva er brukermedvirkning (ble vist på møtet) 

2. Hvorfor er brukermedvirkning viktig  

3. Hvordan få til brukermedvirkning i praksis 

4. Rekruttering av brukerrepresentanter  

Konklusjon/oppfølging: Brukerutvalget tok saken til orientering og viser de 

neste tre filmene på møtene i 2017. 

3/17 Åpent møte med brukerorganisasjoner 

Oppfølging av sak 24/16: «Brukerutvalget følger opp innspill om åpent møte med 

brukerorganisasjoner på første møte i 2017. Det åpne møte anbefales lagt i 

tilslutning til høstmøtet i Brukerutvalget i 2017.» 

Tidspunkt på dagen og aktuelle temaer ble drøftet.   

Stikkord: Orientering om NGLMS inkludert spesialisthelsetjenester ved 

virksomhetsleder. Omvisning NGLMS. Orientering om brukerutvalget ved leder 

brukerutvalget. Faglig tema f.eks. innlegg om brukermedvirkning – invitere leder 

for brukerutvalg på sykehuset. Hvordan kan brukerne bidra til utvikling? Hvilke 

tilbud får innbyggerne på NGLMS? 

Aktuelle deltakere: Brukerråd/brukerorganisasjoner og eldreråd. 

Konklusjon/oppfølging: Åpen dag arrangeres 12. september kl. 17.30 med 

tema som beskrevet i saken. Åse følger opp i forhold til leder brukerutvalget 

sykehuset. Åse, Mari og Lars følger opp i forhold til videre planlegging av dagen 

og invitasjon til aktuelle deltakere. 

4/17 KAD-senger 

Oppfølging sak 28/16: «Brukerutvalget tok saken til orientering. Utvalget 

ønsker å bli orientert om videre saksgang og delta i prosessen dersom det er 

aktuelt å etablere KAD-tilbud for pasienter med psykiske lidelser på NGLMS.» 

Hege orienterte om Status: 6K helse har bedt Sel kommune om å gi 

samarbeidskommunene et tilbud på KAD-plasser for pasienter med psykiske 

lidelser primært innenfor nåværende økonomiske rammer. Det ble anbefalt å 

inkludere brukerutvalget NGLMS i prosessen. Sel kommune følger opp saken. 

Konklusjon/oppfølging: Brukerutvalget tok saken til orientering og ber om å 

bli orientert/inkludert i den videre i prosessen.  

 

https://mestring.no/nytt-verktoy-brukermedvirkning-praksis/
https://mestring.no/nytt-verktoy-brukermedvirkning-praksis/
https://vimeo.com/199169167
https://vimeo.com/199171321
https://vimeo.com/199172572
https://vimeo.com/199172838


                             
 

5/17 Samarbeidsavtaler NGLMS / Sykehuset Innlandet 

Hege orienterte om prosess, forslag til generelle samarbeidsavtaler og behovet 

for å utarbeide mer konkrete avtaler for 2018.  

Bård orienterte om brev sendt fra medlem i HLF Vågå til HLF Vågå med kopi til 

brukerutvalget (vedlegg). 

Konklusjon/oppfølging: Brukerutvalget tok saken til orientering og ønsker å bli 

involvert i den videre prosessen når det gjelder samarbeidsavtaler. 

Brukerutvalget ønsket å presiserefølgende:  

 Det er et stort behov for å utvide dager på hørselssentralen NGLMS. 

 Det er svært viktig at røntgen er tilgjengelig på Otta alle ordinære 

arbeidsdager. 

Forslag til samarbeidsavtaler legges ved referatet til møte i drifts- og 

utviklingsråd senere denne uken. 

6/17 Felles møte brukerutvalg NGLMS, VLMS og SI 

Oppfølging av sak 29/16. Åse har sendt brev til Brukerutvalget ved Sykehuset 

Innlandet og Brukerutvalget ved Valdres Lokalmedisinske Senter (VLMS) og tatt 

initiativ til felles møte til våren. Brukerutvalget på sykehuset skal ta opp saken 5. 

april.  

Konklusjon/oppfølging: Brukerutvalget tok saken til orientering og avventer 

svar fra brukerutvalgene i Valdres og på Sykehuset Innlandet. 

7/17 Innspill saker til kvalitetsutvalget 

Saken ble drøftet. Ref. sak 11/17 – aktivitet ved NGLMS. 

Konklusjon/oppfølging: Brukerutvalget ønsker at kvalitetsutvalget skal ha en 

rutine på årlig fremlegging av dokumentasjon/statistikk vedr. driften på NGLMS - 

inkludert desentraliserte spesialisthelsetjenester.  

8/17 Brukeropplæring 

Åse orienterte om invitasjon til brukeropplæringsprogram (invitasjoner sendt med 

saksliste og forslag til referat) og oppfordret deltakerne til å melde seg på. 

Konklusjon/oppfølging: Brukerutvalget tok saken til orientering. 

9/17 Prosedyrer 

Forslag til nye prosedyrer sengeavdeling og legevakt ble sendt til deltakerne med 

innkallingen. (Prosedyrene legges ut på NGLMS.no når godkjent. )Det var ingen 

innspill. 

Konklusjon/oppfølging: Brukerutvalget tok saken til orientering. 

10/17 Orienteringssak: Oppfølging av sak 23/16 Middagsservering NGLMS 

Det ble orientert om at NGLMS arbeider for å endre rutinene mht tidspunkt for 

middagservering. 

Konklusjon/oppfølging: Brukerutvalget tok saken til orientering. 

11/17 Ev 

 Aktivitet NGLMS 

Solveig Nymoen deltok på denne saken. 

Åse ga innspill i forhold til en årlig gjennomgang av aktiviteter på NGLMS i 

brukerutvalget for bl.a. å bli bedre i stand til å arbeide med videre utvikling og 

kvalitetssikring. Solveig orienterte om det regionale helsesamarbeidet inkludert 

økonomien og liggedøgn sengeavdelingen. Hege orienterte om aktivitet 

jordmorvakten 2016 (vedlegg). 

Konklusjon/oppfølging: Brukerutvalget støttet forslag om en årlig 

gjennomgang. Statistikk mht desentraliserte spesialisthelsetjenester på NGLMS 

tas opp på et senere møte. 



                             
 

 

 Endring av mandat 

Mandat for brukerutvalget endres etter ansettelse av ny virksomhetsleder for 

NGLMS (vedlegg).  

Konklusjon/oppfølging: Brukerutvalget tok saken til orientering. 

 Dialyse 

Et av brukerutvalgets medlemmer har blitt orientert om en pasient i egen 

kommune som må reise til Lillehammer tre ganger i uken for dialyse – stiller 

spørsmål om muligheter for behandling på NGLMS. 

Konklusjon/oppfølging: Lars følger opp denne saken.  

 

Ref. Hege 


