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Referat brukerutvalg NGLMS desember 2017 

 

Tid/sted: Torsdag 14. desember kl. 11.00-13.00, møterom auditoriet, NGLMS. 

Til stede: Bård Hanem (Lom), Ingvar Lindstad (Sel), Anne Grøsland (Vågå) og Åse 

Harstad (Fron). Elisabeth Rudi deltok 11.00-11.30. Solveig Nymoen deltok under hele 

møtet (referent) og Iren Ramsøy tiltrådte møtet kl. 12.30. 

Forfall: Mari Langleite Barrusten (Skjåk), Gunnar Karlsen (Dovre/Lesja) og Torild Skog 

(Dovre/Lesja). 

Nr. Saker  

13/17 Godkjenning referat, innkalling og sakliste. 

Brukerutvalget tok opp at det har vært lite struktur knyttet til møteavvikling i 

Brukerutvalget den senere tid. Referat fra forrige møte foreligger ikke. 

Bakgrunnen er at virksomhetsleder sluttet i stillingen. Enkeltmedlemmer i 

Brukerutvalget har likevel på eget initiativ nedfelt sine notater i referat som blir 

sendt Åse Harstad for redigering og ferdigstillelse. Det gis saksnummer 12/17 

(ledig nr mellom referat fra første møte og dette) og distribueres medlemmene 

og virksomhetsleder NGLMS til orientering. Representantene fra 
administrasjonen beklaget at en slik situasjon hadde oppstått. 

14/17 Ny virksomhetsleder og omorganisering av NGLMS 

Arild Kongsrud tiltrer stillingen som virksomhetsleder ved NGLMS og 

hjemmetjenesten i Sel kommune 3.1.2018. Han har lang ledererfaring innen 

pleie og omsorg i Ringebu kommune, og vil som et prøveår lede både NGLMS og 

hjemmetjenesten. Dette for å styrke samhandlingen mellom områdene – 

hjemmetjenesten omfatter også psykisk helse. Avdelingslederne i tjenestene vil 

inngå i et lederteam som skal arbeide tett sammen. Legetjeneste, fysio- og 

ergoterapi som tidligere lå til virksomhetsleder, vil bli lagt direkte under 

kommunalsjef helse og omsorg. Det arbeides med risiko- og sårbarhetsanalyser 

for sengeavdelingen og legevakt/legevaktvarsling. Både mht å kartlegge dagens 

situasjon og en eventuell samordnet drift av enhetene. Brukerutvalget uttrykte 

bekymring for om lederspennet blir stort, og understreket viktigheten av at det 

etableres en stabil og forutsigbar ledelse av NGLMS. Åse Harstad informerte om 

studietur til Valdres lokalmedisinske senter, sammenlignet inntrykk fra de to 

LMSene og påpekte viktigheten av å se til erfaringer gjort i Valdres ved 

vurderinger ved NGLMS.  

15/17 Aktuelt fra NGLMS 

Koordinator i samfunnsmedisin, Hege Lorentzen, har sagt opp sin stilling og 

starter i Dovre kommune ved årsskiftet. 

Overlege Amund Formo ved sengeavdelingen (50 %) vil fra nyttår tiltre 50 % 

stilling ved Luftambulansen i tillegg til å arbeide ved NGLMS – tidligere har 
han arbeidet som anestesilege ved Sykehuset Innlandet i 50 %. 

16/17 Rapport og styringsdokument om framtidige spesialisthelsetjenester 

ved NGLMS 

Rapporten overlevert fra arbeidsgruppen 7. desember 2017 er sendt 

Brukerutvalgets medlemmer. Den blir nå formelt sendt kommunene for en 

innspillsrunde. Brukerutvalget drøftet rapporten, og det var enighet om at 

dersom intensjonene i rapporten blir gjennomført, så vil det være svært bra for 
brukere av helsetjenester. Stabil drift av røntgen vurderes som svært viktig. 

17/17 Møteplan for 2018, arbeidsoppgaver og nytt brukerråd 

Det må lages møteplan basert på fire møter pr. år. Møteplan for 2018 er ikke 

utarbeidet, og ny virksomhetsleder må følge opp dette. Aktuelle saker som ble 

omtalt var håndhygiene, taushetsplikt og tur til Valdres på et felles møte med 

Brukerutvalget der. Det ble uttrykt at det kan være gunstig at gammelt 
brukerutvalg møter på første møte sammen med nyvalgt brukerutvalg i 2018. 

  

 


