
                             
 

 

Referat brukerutvalg NGLMS 18.desember 2018 

 

 

Tid: Tirsdag 18. desember 2018 kl. 09.30-13.00 

Sted:  Møterom auditoriet, NGLMS  

Til stede:  Åse Harstad (Fron), Eva Høgberget (Sel),  

    Bente Sulheim Ovesen (Lom), Brynjar Berge 
                  (Dovre), Kristen Mathias Hyrve (Skjåk), Arild Kongsrud  

     (virksomhetsleder) og Solveig Nymoen (spesialrådgiver/referent). 

Forfall: Anne Grøsland (Vågå) og Torild Skog (Lesja). 

 

Saks 
nr. 

Saker  Ansvar 

35/18 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Eva satte møtet og Kristen meldte inn innspill sendt i e-post 11.12 til 
dagsorden under eventuelt. Innkalling og sakliste ble godkjent med 
disse punkter godkjent. 

Eva 

36/18 Godkjenning av referat fra møte 3-2018 
Godkjent. Presentasjoner nyttet i møte med brukerorganisasjoner om 
kvelden 8.10.18 vedlegges referatet fra dagens møte. 

Eva 

37/18 Orienteringer; 

 Økning ressurser dialyse  

Anette Bråten Hansen har fått utvidet sin stilling med 20 % slik 
at dialysen nå er åpen tre dager uka. SI ønsker at vi skal 
prioritere dialysepasienter innenfor rammen av økt ressurs på 
totalt 40 %. 

I tillegg skal det ansettes i en 20 % stilling til der det blir tatt 
stilling til hvordan ressursen skal brukes, før jul.  

 Vedtatt ombygging LMS  
Ombygging ventes ferdig i løpet av april. Korttidsplasser for 
Vågå og jordmorvakta vil få nye lokaler i forbindelse med 
ombygging. Videre kontorer og møterom. Vaktrommet ved 
sengeavdelingen blir også fløtt til inngangen til avdelingen. 
SI/røntgen er også involvert i prosessen. Halve 
røntgenbårerom og legevaktslegens rom skal bygges om til 
oppholdsrom med bad for jordmorvakt. De beholder 
undersøkelsesrom i 2. etg. Alle planer er ferdigstilt med 
involvering av berørte tjenester. Ferdig plantegning blir sendt 
brukerutvalget til orientering når det er ferdigstilt fra Eiendom. 
Brukerutvalget skal delta i slike prosesser, Brynjar gir uttrykk 
for at de skisserte løsningene er gjennomtenkt og han 

representerer Brukerutvalget i den videre prosess. Arild 
inviterer Brynjar til et arbeidsmøte på nyåret. Åse sender over 
kriterier som skal nyttes ved involvering av brukerutvalg. 

 Oppstart korttidsplasser Vågå  
Opprinnelig var dette planlagt fra nyttår, men grunnet 
ombygging, er 1. april er satt som dato for oppstart. Dette er 
også lagt som budsjettforutsetning for helsesamarbeidet i 
2019. 

Arild 



                             
 

 Ny leder alarmmottaket  
Ingunn Sletten skal ha 70 % stilling som avdelingsleder for 
legevakt- og legevaktvarslingen. Hun møtte Brukerutvalget og 

presenterte seg. Hun orienterte om at prosedyrer er oppdatert. 
Videre at det planlegges jevnlige kurs i en årsplan. Det er 
gjennomført en fagdag med legevakt fra Helgelandssykehuset, 
kvalitetssikringsarbeid og årsturnus iht nye lovkrav om høgere 
helsefaglig utdanning for ansatte ved legevaktvarsling. Arbeid 
med trygghetsalarmer har ikke samme krav til kompetanse for 
ansatte. Omdømmearbeid er viktig framover, jf eventuelt. 
Utfordringsbildet rundt sjukefravær ble beskrevet. 

 Oppsummering Nato øvelse  
NGLMS merket ingen ting til øvelsen, feltsjukehuset virket til å 
ta unna all aktivitet i forbindelse med det som kunne ha 
kommet til legevakt. Det ble holdt normalbemanning ved 
legevakt under øvelsen. 

 

38/18 Infobrosjyre sengepost, status  
Det har vært tatt utgangspunkt i informasjonsbrosjyren fra Valdres – 
arbeidet er igangsatt, men arbeidet starter først i 2019. Avdelingen er 
positiv til tiltaket. 

Arild 

39/18 Ny oppdatert infobrosjyre NGLMS, status  

Dette blir det også arbeidet med etter nyttår i 2019. Infobrosjyre 
ligger på heimesida og er ikke oppdatert siden 2011. Mål er å 
ferdigstille arbeidet i første halvår 2019. Distribusjon er også viktig. 
Ønsker Brukerutvalget å ha med en representant? Tas opp på første 
møte på nyåret. Når det foreligger en solid kladd, kan en vurdere å 
sende utkastet ut til høring i brukerutvalget. 

Arild 

40/18 Spesialisthelsetjeneste innen hørsel, - brev til ØNH – Gjøvik, 
styret SI m.fl. 
Åse har utarbeidet brev til SI. Dette ble gjennomgått. Brukerutvalget 
slutter seg til forslaget og ber om at brevet blir sendt. Åse ber om 
eventuelle flere innspill innen kort tid før brevet ferdigstilles. Temaet 
er også tatt opp i DUR sine møter. Kristen foreslår at 

problemstillingen også tas opp med Valdres lokalmedisinske senter. 
De får brevet til orientering. Møtedato for møte det oppfordres til i 
henvendelsen, berammes når svar foreligger. 

Åse 

41/18 Nedlegging av døgnenhet psykiatri på Bredebygden 

Temaet var oppe på Brukerutvalgsmøte 8.10, men da visste en ikke hvor 

omfattende og nærstående dette var. Brukerutvalget reagerer på hvordan 

vedtaket ble gjort og informert om ovenfor sårbare grupper. Arild 

orienterte om hvordan tilbud for SI har vært planlagt inn i pågående 

arbeid i Sel kommune om utredning av framtidig bo og tjenestetilbud 

innen helse- og omsorg der SI sitter som observatører i styringsgruppe og 

er invitert inn i arbeidsgruppe.  

 

Ingerlise Ski fra SI orienterte slik DUR-møtet den 12.12.18 – og det ble 

sitert fra referatet: «Bredebygden – prosess…  

Utredningen i 2017 for spesialisthelsetjenesten hadde en handlingsplan 

for NGLMS som omfattet bl.a utredning av spesialistsenger mv. 

Styrevedtak i SI i juni 2018 omfattet også psykiatri ved LMSene, og ble 

forsterket i styrevedtak i oktober. Informasjon om status i pågående 

arbeid i SI og Helse Sør-Øst om framtidig sykehusstruktur. 

Tidsperspektivet tilsier at et nytt akutt sykehus ikke kan stå ferdig før 

 



                             
 

tidligst 2030. I 2019 blir det innført et «pakkeforløp for psykisk helse og 

rus». Det er viktig at samlokalisering skjer både sentralt og lokalt – 

desentralisering skal skje når det lar seg gjøre, sentralisering når det må 

til. Samlokalisering med NGLMS vedrørende tjenester skal utredes også 

for deler av befolkningen i Midt-Gudbrandsdal i tillegg til Nord-

Gudbrandsdal. Det satt som mål at utredningen i SI skal gjennomføres før 

1.6.19. Endelig mandat gis av administrerende direktør etter 20.12. Det 

skal være både et dialogforum og en arbeidsgruppe. Sammensetning av 

disse ble gjennomgått. Rekkefølgen i arbeidet må være «fag/samhandling 

– dimensjonering – lokalisering» slik at det ikke vil være mulig å fastsette 

dimensjonering av behov for DPS-senger ved NGLMS før enn mot slutten 

av arbeidet.» 

Granheim er også en tilsvarende sak som ble drøftet av Brukerutvalget. 

42/18 Mandat – gjennomgå og foreslå endringer/oppdateringer 

mandat brukerutvalget NGLMS 
Åse gikk igjennom forslag til endringer, jf vedlegg. Endringene ble 
drøftet med noen justeringer og foreslått innarbeidet. Åse renskriver 
omforent forslag (word dokument framskaffes). Antall møter er å 
forstå som ordinære brukerutvalgsmøter. 

Åse 

43/18 Eventuelt 

Omdømme til legevakt – avstand Skjåk-Otta-Lillehammer – det er 
viktig å få positive medieoppslag når det er noe å melde, det blir fort 
fokus på negative saker. Involver gjerne Brukerutvalget. 

Kunnskap om NGLMS hos andre sykehus, for eksempel 
Radiumhospitalet – kunnskap om muligheten for at pasienter kan 
skrives ut til NGLMS framfor SI/Lillehammer synes å mangle. Vi bør 
profilere oss bedre som et alternativ, jf informasjon, brosjyrer og 
omdømme. 

Kristen hadde i tillegg disse innspela:  
«Med ein valperiode på 2 år vert året 2019 den moglegheit eg har for 
handling, og bruke den erfaring lærdom eg har fått, og reflektert over 
dette året. Kva moglegheit har vi for påverknad? og ikkje berre motta 
informasjon? 

Det verkar lite tenleg å arbeidde med sakane kvar for seg. Eg ser det 
naudsynt med tettare samhandling med Valdres, Innlandet og FFO, sine 
brukar-organisasjonar.  

Dette må vera ved enkelt sakar vi har felles interessere for å få lagt til 
våre einingar. Så som betre tilbod om hørsel, røntgen, video screening, 
augo m.a. 

Dette vil føre til auke i økonomi, for brukarutvala, da arbeidsmøte vert 
naudsynt. 

Ber om at;  

 Sakshandsaming utsendt før møtet. Ikkje berre Agenda, der saka 
tidlegare er sakshandsama. 

Av saker eg har fått innspel på; 

 Maten er skuffande på sengeavdelingen, med eit godt 

 



                             
 

forbetringspotensial. (3-4 år gammal historikk) 

o Saknar tilbod om frukt. 

 Brannøving? 

1. Sein melding om at innkalla time er kansellert. (Hamar sjukehus) 

2. Nedverdigande å skulle fornye førarkort for eldre. 

o (1-2 ligg vell utanfor vårt mandat?» 

Punktene ble gjennomgått og drøftet. Informasjon og svar til det 
enkelte punkt ble gitt. Det ble av leder presisert at det må bli gitt 
tilbakemelding direkte slik at kvalitetsutvalget kan vurdere saker. Mat 
leveres i dag fra hovedkjøkken på Sel sjukeheim, slik at denne 
problemstillingen er det tatt tak i der det nå blir gitt gode 
tilbakemeldinger.  

 
Hovedsakelig ser Kristen viktigheten for samhandling med 
brukerutvalg i SI og Valdres gjennom arbeidsmøter, dette for å kunne 
påvirke. En bør finne en møteform som fremmer tettere samarbeid i 
saker en har felles. Vurderes som sak i møte 13.2.19. 

44/18 Nytt brukerutvalg 2019 

Åse og Arild har utarbeidet forslag etter mottatte forslag som Iren 
Ramsøy har stilt seg bak. 

Skjåk: Kristen Hyrve (flere organsiasjoner HLF, demens)  
          Valgt for ett år til 
Lom:   Bente Sulheim Ovesen (Lom brukerutvalg) Ett år 
Vågå:  Kåre Bakken (handicaplaget/LHL) To år 

Lesja:  Torunn Enstad (eldrerådet/pensjonistforbundet) To år  
Dovre: Brynjar Berge (Dovre og Lesja LHL/politisk) Ett år 
Sel:    Eva Høgberget (Psoriasis/eksem) Ett år 
Fronskommunene: Anne Kristine Lyslo (Norsk osteoporoseforbund)  
                            To år 

Brukerutvalget konstituerer seg sjølve med valg av leder og nestleder 
på første møte. 

Arild bes om å sende ut deltakerbevis med funksjonstid til de som har 
gått ut av brukerutvalget. 

Arild 

45/18 Brukerutvalgsmøter 2019  
Første møte legges til uke 7 – onsdag 13. februar 2019 kl. 10-13. 

Som nestleder i brukerutvalget, leder Eva møtet fram til ny 
konstituering er foretatt. Arild foreslår agenda til Eva som sørger for 
tilbakemelding og samordning for utsendelse via Solveig. 

Vedrørende brukerutvalgets deltakelse i Kvalitetsutvalget, følges 
tilbakemelding om dette opp av Arild ovenfor Iren Ramsøy. 

E-postliste med deltakere på møte 8.10. for brukerorganisasjoner 

samordnes for senere møteinvitasjoner. 

Arild 
 

 
 
 
 
 
 
 
Åse 

46/18 Årsmelding brukerutvalget 2018 – forslag 
Åse har nedfelt stikkord/forslag som hun gikk igjennom. Dette vil bli 
renskrevet etter møtet for utarbeidelse av årsmelding. 

Åse 

 

Til slutt i møtet tok flere til orde og takket Åse Harstad for innsatsen som leder 
av Brukerutvalget de siste to årene.  
God jul! 


