
                            
 

Referat brukerutvalg NGLMS november 2016 

 

Tid/sted: Onsdag 30. november kl. 12.30-15.00, møterom Spranget, NGLMS 

Til stede: Bård Hanem (Lom), Odd Fosså (Sel), Mari Langleite Barrusten (Skjåk), Åse 

Harstad (Fron) og Hege Lorentzen (NGLMS).  

Forfall: Anne Grøsland (Vågå), Gunnar Karlsen (Dovre/Lesja) og Torild Skog 

(Dovre/Lesja). 

Referat fra 05.09 ble godkjent i forbindelse med utsendelse. 

Nr. Saker  

24/16 Brukerutvalgets sammensetning i 2017, valg og videre drift 

Med «reoppstart» av brukerutvalget fra 1.1.16 betraktes alle deltakerne som 

valgt fra 1.1.16. Deltakerne ble i henhold til mandatet valgt for 2 år og 

fortsetter i 2017. Ingen har ønsket å trekke seg. Bård Hanem ønsker ikke å 

fortsette som leder i 2017. Valg av leder og nestleder ble gjennomført. I 

utgangspunktet var det ved etablering av Brukerutvalget et ønske om å velge 

en leder fra Nord-Gudbrandsdal, men Aase Harstad ble foreslått som leder for 

2017 pga av hennes engasjement for og i Brukerutvalget. 

Innspill i forhold til videre drift: Det er pr. i dag for lite kontakt mellom brukerne 

i regionen og Brukerutvalget inn mot NGLMS. Aktuelt å invitere til et åpent møte 

med brukerorganisasjoner på NGLMS i 2017. Brukerutvalget er i en 

oppstartsfase, men opplevelsen er at de er med og påvirker. Bør fungere som 

utvalg i en lenger periode før evaluering. Viktig å ha kontinuitet ved videre drift. 

Møtehyppighet ble drøftet. 

Konklusjon/oppfølging: Brukerutvalgets sammensetning endres ikke i 2017 – 

deltakerliste er vedlagt. Aase Harstad ble valgt som leder og Bård Hanem som 

nestleder med akklamasjon - med virketid fra 1.1.17. Brukerutvalget anbefaler 

at to av de sittende deltakerne ikke stiller til gjenvalg i 2018 for å sikre 

kontinuiteten i utvalget, og at de som ev. ikke stiller til gjenvalg bistår med 

forslag til nye deltakere fra sine kommuner.  

Hege sender ut møteplan for 2017 – med fire møter - innen utgangen av 

desember.  

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. 

25/16 Drifts- og utviklingsråd (DUR) 

Hege orienterte om etablering av DUR, første møte og arbeid med 

samarbeidsavtaler NGLMS og Sykehuset Innlandet. Foreløpig utkast til 

samarbeidsavtaler ble gjennomgått.   

Konklusjon/oppfølging: Brukerutvalget er positive til utviklingsarbeidet på 

NGLMS - ikke minst i forhold til ev. utvikling/utvidelse av røntgen, 

hørselssentral og polikliniske spesialisthelsetjenester. Forøvrig tok 

Brukerutvalget saken til orientering.  

26/16 Prosedyrer sengeavdelingen 

Hege orienterte om arbeidet med prosedyrer for sengeavdelingen og ønske 

om innspill. (Prosedyrene ble sendt ut med innkallingen, legges ut på nett 

når de er ferdige.) 

Konklusjon/oppfølging: Brukerutvalget er imponert over arbeidet som 

gjøres i forhold til prosedyrer.  Ev. innspill til prosedyrer sendes Hege innen 

utgangen av desember.  

27/16 Innspill saker til kvalitetsutvalget 

Mulige konsekvenser for jordmorvaktordningen på NGLMS ved utlysning av 

redusert jordmorstilling i en kommune ble drøftet.  Vaktordningen forutsetter 

pr. i dag at det er seks jordmødre som fordeler vaktbelastningen likt. Saken 

skal drøftes i 6K helse 6. desember.  



                            
 

 

Konklusjon/oppfølging: Med bakgrunn i reduksjon av jordmorstilling i 

regionen er Brukerutvalget bekymret for utvikling av jordmorvakten bl.a. mht 

sårbarhet, fleksibilitet, ev. økende vaktbelastning for jordmødrene i større 

stillingsstørrelser og rekruttering. Brukerutvalget ønsker at saken tas opp i 

kvalitetsutvalget. 

28/16 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) for pasienter med psykiske 

lidelser 

Etter bestilling fra 6K helse har det vært nedsatt en arbeidsgruppe på 

sengeavdelingen NGLMS for å vurdere bruk av avdelingen for pasienter med 

psykiske lidelser (ref. «Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp opphold» og 

samhandlingsreformen). Hege orienterte om prosess, arbeidsgruppens 

konklusjon og videre saksgang. Saken ble drøftet. 

Konklusjon/oppfølging: 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.  

29/16 Ev 

Felles møte med brukerutvalg Sykehuset Innlandet (SI) og Valdres LMS 

Muligheten for gjennomføring av et felles brukerutvalgsmøte med Valdres 

lokalmedisinske senter og SI i 2017 ble drøftet. Det ble gitt innspill om 

hospitering som en mulighet i tillegg.  

Konklusjon/oppfølging: Aase tar kontakt med brukerutvalget for SI med 

spørsmål om de kunne tenke seg å kalle inn til et felles møte med brukerutvalg 

for Valdres LMS og NGLMS for erfaringsutveksling og kompetanseutvikling.  

 

Kreft og ruskoordinator 

Hege orienterte om status i forhold til regional kreft- og ruskoordinator. 

Kreftkoordinator er foreslått videreført i Lom, Skjåk, Vågå og Sel i et år. 

Ruskoordinator er foreslått videreført i seks kommuner. Sakene drøftes i 

forbindelse med budsjettbehandlingene i de enkelte kommunene. 

Konklusjon/oppfølging: Brukerutvalget tok saken til orientering. 

 

Ref. Hege 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/133/Kommunenes-plikt-til-oyeblikkelig-hjelp-dognopphold-veiledningsmateriell.pdf

