
                            
 

Referat brukerutvalg NGLMS september 2016 

 

Tid/sted: Mandag 5. september kl. 12.30-15.00, møterom Spranget, NGLMS 

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

Grøsland (Vågå), Åse Harstad (Fron) og Hege Lorentzen (NGLMS). Betina Brandt Møller 

deltok på sak 20/16. 

Forfall: Gunnar Karlsen (Dovre/Lesja) og Torild Skog (Dovre/Lesja). 

Referat fra 23.05 ble godkjent i forbindelse med utsendelse. 

Nr. Saker  

18/16 Prosedyrer sengeavdelingen 

Det ble gitt en orientering om arbeidet med prosedyrer for sengeavdelingen 
(sendt ut med innkalling). Brukerutvalget ga en rekke innspill. 

Konklusjon/oppfølging: Hege tar med innspillene videre i arbeidet med 

prosedyrene. Brukerutvalget blir fortløpende oppdatert om arbeidet. 
Brukerutvalget mener det er viktig at arbeidet med prosedyrer blir prioritert. 

19/16 Drifts- og utviklingsråd (DUR) 

Det er et pågående arbeid for å etablere et drifts- og utviklingsråd med 

Sykehuset Innlandet. Brukerrepresentant ble drøftet med bakgrunn i referat fra 
møte med SI og forslag til organisering (sendt ut med innkalling).  

Konklusjon/oppfølging: Brukerutvalget konkluderte med at de pr. i dag 

ønsker å være samarbeidspartnere på lik linje med kommuneoverlegeforum, 

kvalitetsutvalg og fastlegeforum.  Det presiseres at det er viktig at DUR bruker 

Brukerutvalget som en reell samarbeidspartner. Dersom brukerutvalget på et 

senere tidspunkt ønsker direkte representasjon i DUR, tar leder i Brukerutvalget 

dette opp med leder i DUR. 

20/16 Evaluering legevakt 

Betina orienterte om status, videre prosess og innspill fra 

kompetansesenteret i Bergen. Pr. i dag har det vært lite uro etter endring av 
organisering. Saken ble drøftet.  

Konklusjon/oppfølging: Saken ble tatt til orientering. Brukerutvalget 
orienteres om resultatet av evalueringen når den er klar. 

21/16 Delutredning om desentralisering av spesialisthelsetjenester 

Kort informasjon fra rapporten «Delutredning om desentralisering av 
spesialisthelsetjenester» (sendt ut med innkalling) ble gitt. 

Konklusjon/oppfølging: Brukerutvalget henstiller til at rapporter skrives på 

en slik måte at de er forståelig for annet enn helsepersonell. Forøvrig tok de 

saken til orientering.  

22/16 Innspill saker til kvalitetsutvalget 

Fast post – ingen saker. 

23/16 Ev 

Middagsservering sengeavdeling NGLMS: Eldrerådet i Sel har drøftet 

flytting av middagstid på institusjoner – inkludert NGLMS. Maten blir kjørt ut kl. 

12.00 og serveres 13 eller 13.30 (avhengig av institusjon). Eldrerådet har bedt 

kommunen utrede tidspunkt for middagsservering. Det har vist at det er en 
helsemessig gevinst å utsette middagen til noe senere – f.eks. kl 16.00. 

Konklusjon/oppfølging: Brukerutvalget ønsker at kommunen skal utrede 
måltidsrytme på sengeavdeling til beste for pasientens helse og trivsel. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Orientering om oppdatering av hjemmesider NGLMS 

Hege orienterte om oppdatering. 

Konkusjon/oppfølging: Brukerutvalget ønsket at det skulle legges ut 

navnlister med telefon og mailadresse til medlemmene. Hege følger opp. 

Forøvrig ble saken tatt til orientering.  

Ref. Hege 


