
                             
 

 

Referat brukerutvalg NGLMS 11. februar 2020 
 

 

Tid: Tirsdag 11. februar 2020 kl. 10.00-13.00 

Sted:  Møterom Spranget, NGLMS  

Til stede: Eva Høgberget, Sel, Alf Tore Sørhage, Lom, Kristen M. Hyrve,  
         Skjåk, Torunn Enstad, Lesja, Kåre Bakken, Vågå og 

         Anne Kristine Tina Lyslo, Fronskommunene.  
         Arild Kongsrud, Iren Ramsøy og Solveig Nymoen. 

Forfall: Lars Tressum, Dovre 

  Fungerende leder Eva Høgberget ønsket velkommen.  
 

 

Saks 

nr. 
Saker  Ansvar 

1/20 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Godkjent. 

Eva 

2/20 Godkjenning av referat fra møte 26.11.2019 

Godkjent 

Eva  

3/20 Konstituering av nytt brukarutval/presentasjon 

Eva Høgberget, Sel, eksem og psoriasisforbundet 

Kåre Bakken, Vågå, handikapforbundet 

Alf Tore Sørhage, Lom, hørselslaget 

Kristen Mattias Hyrve, Skjåk, HLF avd. Skjåk (Skjåk demensforening) 

Torunn Enstad, Lesja, eldrerådet 

Anne Kristine Tina Lyslo, Fronskommunene, osteporoseforeningen 

Lars Tressum, Dovre, FER, Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede i 

Dovre kommune (Dombås pensjonistforening) 

 

 Val av leiar; Kristen Mattias Hyrve ble valgt. Han representerer 

også brukerutvalget i DUR. (Invitasjon til møtene er sendt.) 

 Val av nestleiar; Anne Kristine Tina Lyslo ble valgt. 

 Skrive under skjema om teieplikt; Skjema ble delt ut til nytt 

medlem fra Lom. Dovres medlem får tilsvarende på neste møte. 

 Mandat for brukarutvalet ble delt ut og gjennomgått. 

Deltakere på felles brukerutvalgsmøte til høsten der NGLMS er 

vertskap, bør inkludere Hadeland i tillegg til Valdres. 

 Reise- og møtegodtgjersle – Reiseregningsskjema ble delt ut. 

 Møteplan 2020 – Felles møte med brukerutvalg for andre LMS 

prioriteres; temaer som er spilt inn "Brannmenn og 

taushetsplikt." 24.9.20 er dato for fellesmøte (kl. 10-14). 

Brukerutvalgsmøter 4.6., 3.9. og 26.11.2020, kl. 10-13. 

Eva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arild 

 

 

 

4/20 Referat frå Dialogkonferansen om Rask psykisk helsehjelp 

Kåre orienterte om seminaret han har deltatt på vegne av 

Kåre 



                             
 

brukerutvalget. Bruk av brukerstyrte selvhjelpsgrupper, der 

kommunene har ansvar for tilrettelegging uten statlig finansiering, har 

erfaringsmessig vært til stor hjelp i andre områder. Over 70 personer 

fra hele Gudbrandsdalen deltok på kurset som ble avholdt, og det kan 

søkes om tilskudd til formålet. Inntil 8 personer over 18 år kan delta i 

slike grupper der det er gjensidig taushetsplikt. Frivilligsentraler er ofte 

brukt som møteplasser. Møter er som regel av to timers varighet. Det 

er avtalte temaer for møtene, og det ledes ikke av fagpersoner, men 

legges opp som dialog gjensidig nytte. Et anslag på 50 % har 

erfaringsmessig nytte av et slik tilbud. Det er ei tilleggsstøtte til annet 

profesjonelt tilbud. Slike grupper er ønskt etablert i Nord-

Gudbrandsdalen. 

5/20 Status div ved NGLMS 

Fact Team  

(FACT team er fleksible samhandlingsteam som gir kommunale tjenester og 

spesialisthelsetjenester til pasienter med alvorlige psykiske lidelser og 

rusmiddelproblematikk). 
Det skal samarbeides om en kommunal stilling inn i prosjektet. Det 

arbeides med å ferdigstille rapporten fra prosjektet. Det vil bli sak for 

kommunestyrene i løpet av våren. 

 

 

Iren 

6/20 Årsmelding 2019 NGLMS 

Arild gikk igjennom hovedtrekkene. Denne er ikke ferdig enda. Noen 

innspill mangler. Den blir sendt brukerutvalget når den er ferdig slik at 

den kan bli satt opp som tema i neste møte. 

Arild 

7/20 Årsmelding for brukarutvalet i 2019 

Eva las opp forslag til årsmelding for brukerutvalget. Denne godkjennes 

som årsmelding for brukerutvalget. Eva renskriver den og sender den 

til Arild for videre oppfølging. 

Eva 

8/20 Eventuelt 

DPS utredningen lagt fram av Sykehuset Innlandet: Iren 

Ramsøy orienterte innledningsvis i møtet. Saken ble behandlet i 

Sel kommunestyre 10.2.20. Link til saken finnes her. Rapporten 

er her. Sel kommunestyre ber om at det må utarbeides en risiko 

og sårbarhetsanalyse og konsekvensutredning, før 

behandlingstilbudet legges om. Kommunestyret "spisset" 

formuleringene i sitt vedtak, protokollen foreligger ikke pr i dag. 

Hvilke behov som kommunene skal dekke i den framtidige 

behandlingsløsningen, må beskrives og etableres med tilhørende 

finansiering. Ordskiftet i Sel kommunestyre kan følges på 

"Kommune-TV" via Sel kommune sin hjemmeside.  

Saken vil også bli behandlet i Regionrådets møte 21.2.20 og blir 

fulgt opp videre politisk.  

Kristen Mattias orienterte om sin medvirkning til arbeidet på 

vegne av brukerutvalget ved NGLMS. 

En delegasjon fra kreftavdelingen kommer hit i mars for å 

vurdere utvidelse av tilbudet. 

Søvnregistrering og hjerneslagsprosjektet ble omtalt. 

 

 

 

 

 

https://postliste.regiondata.no/Innsyn_Sel/DmbHandling/ShowDmbHandlingDocument?dmbId=22308&caseType=CasesFremlegg&registryEntryId=205475
https://postliste.regiondata.no/Innsyn_Sel/RegistryEntry/ShowDocument?registryEntryId=205475&documentId=290979
https://postliste.regiondata.no/Innsyn_Sel/RegistryEntry/ShowDocument?registryEntryId=205475&documentId=290979

