
                    

 

 

   

 

   

 

Referat brukerutvalg september 2020 

 

 

Tid: Torsdag 24. september 2020 kl. 10.00 – 13.00 

Sted:  Møterom Auditoriet, NGLMS 

Til stede: Kristen Mathias Hyrve, Lars Tressum, Torunn Enstad, Anne Kristine 
Lyslo, Eva Høgberget, Alf Tore Sørhage, Arild Kongsrud og Anette Rudi 

(referent).  

Forfall: Kåre Bakken  

 

Saks 

nr. 

Saker  Ansvar 

19/20 Godkjenning av innkalling og saksliste  

- Innkalling og saksliste godkjennes 

Kristen M. 

Hyrve 

20/20 Godkjenning av referat fra møte 04.06.2020 

- Referatet fra forrige møte godkjennes  

Kristen M. 

Hyrve 

21/20 Arbeid med fellesmøte med brukerutvalgene, 03.09.20 

- Det var utarbeidet et fyldig program, der bl.a. covid -19, 

informasjon fra SIL og taushetsplikt og brannmenn var tema.  

- Fellesmøtet ble avlyst p.g.a. covid -19.  

- Det er satt av dato for møte neste år, 09.09.21, om det ikke gir seg 

mulighet til samling i vårsemestert.  

- Det har vært prøvd å oppnå kontakt med brukerutvalg i Hadeland 

og i gamle Hedmark, i tillegg til kontakten en har med 

brukerutvalgene i Innlandet og Valdres, men vi har ikke lykkes 

med å få kontakt. 
  

Kristen M. 

Hyrve 

22/20 
Referat fra Dur-møte 11.06.20 og 10.09.20 

- Fokus på covid -19, og status nå.  

- Sel var den første kommunen med covid -19 utbrudd, og det har 

ført til at hele regionen nå er godt rusta til et evt. nytt utbrudd.  

- Ingen instanser har vært forberedt på å kunne håndtere en epidemi, 

med skjerma sone for smitte.  

- Dette vil nok bli tatt med inn i alt planarbeid framover.  

- Prehospitale tjenester informerte om at det var oppdaga smitte på 

pasient som hadde vært med i bil, som førte til at 40 helsepersonell 

måtte i karantene.  

- Flere av punktene fra møtet 11.6 var tatt opp igjen på møtet den 

10.9.  

 

 

 

Kristen M. 

Hyrve / Arild 

Kongsrud 



                    

 

 

   

 

   

 

 

Gjennomgang av referat fra kvalitetsutvalgsmøte: 

- Fokus på internkontroll og kvalitet.  

- Det er utviklet et smittesporingsprogram (Fix), som Sel kommune 

var med og utviklet sammen med en lokal bedrift.  

- Alle kommunene i Nord-dalen har valgt å kjøpe inn dette 

programmet. Programmet har blitt kjøpt opp av KS.  

- På sikt vil informasjon som registreres her kunne brukes til 

forskning.  

 

23/20 
Covid -19 

Planlegging av Covid -19 avd. ved NGLMS og ellers i regionen – 

status 

Tidligere plan om at Vågå, Lom, Dovre  og Sel skal ta imot covid-19 

pasienter i den rekkefølgen er fortsatt gjeldende. LMS'et skal ta imot de 

tyngste pasientene, dermed er det en dynamisk plan.  

Det er satt av 4 plasser på sengeavdelingen, de sengene brukes som 

ordinært frem til det blir påvist smitte.  

Vi vil fint greie å ta imot kjent smitte, det som er mest utfordrende er den 

ukjente smitten.  

Besøk på sengeavdelingen er begrenset, og besøk skal være avtalt på 

forhånd. Fellesareal brukes ikke.  

Det er viktig å opprettholde kapasiteten i forhold til beredskap, samtidig 

som det begrenser annet utviklingsarbeid. 
  

Arild 

Kongsrud 

24/20 Status utviklingsoppgaver  

Det finnes muligheter for utvikling av NGLMS: 

- Nye pasientgrupper med behov for infusjonsbehandling 

- Ambulerende prehospitalt team 

- Søvnregistrering 

- Oppfølging av flere kreftpasienter 

- Desentralisert øyebunnfotografering 

- Styrking av audiograftilbudet  

 

Arild 

Kongsrud / 

Morten Lang-

Ree 

25/20 Arbeidsgruppe for å forberede forankring av mandat for 

arbeidsgruppen til møtet i DUR 10.09.20 

- DUR oppretta arbeidsgruppe, og det er utarbeidet eget mandat for 

gruppa.  

- CT diagnostikk og døgnsenger er utelukket i dette arbeidet.  

- Første møet blir 22. oktober kl. 12.30 – 15.00.  

Arild 

Kongsrud / 

Morten Lang-

Ree 

26/20 Informasjon om innovasjonsmidler 

Sel kommune har søkt om innovasjonsmidler for utvikling av LMS'et og 

kommunale helsetjenester. Det er innvilget 2 millioner.  

Fokus på utvikling av spesialisthelsetjenester:  

- kreftpasienter på dialysen. 

Arild 

Kongsrud 



                    

 

 

   

 

   

 

- Prehospitalt team. Her må regionrådet være med og delfinansiere 

for at det skal kunne realiseres.   

- DUR oppretter en gruppe som skal se på hvilke tjenester som kan 

legges til LMS'et.  

- Samarbeid med sykehuset (bl.a. søvnregistrering, 3mnd. 

oppfølging av slagpasienter, fondusfotografering) og andre 

prosjekt (rehabiliteringsseng).  

- Det skal jobbes med å utvikle regionen som universitetsregion. 

- FACT-teamet. 

 

27/20 DPS Bredebygden – status og planer  (SI) 

FACT utredning status  

- Det har vært omstillingsprosess med brei involvering, parallelt 

som FACT-team ble utredet.  

- Nå er vi inne i gjennomføringsfasen. Behandlingen flyttes ut til 

brukerne, og innleggelser reduseres. Suksessfaktor er samarbeid 

mellom spesialisthelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste.  

- Døgnenhet på Lillehammer, Reinsvoll og Sanderud opprettholdes.  

- Tilbudet framover skal være minst like godt.   

- Sykehuset Innlandet har satt av 8 millioner kr til 

omstillingsarbeidet (poliklinikk styrkes, FACT team 

opprettholdes, etablering av døgntilbud ved NGLMS).  

- Brukerutvalgene må gi tilbakemelding dersom signalene fra 

befolkningen blir at tjenestene ikke fungerer.  
  

Morten Lang-

Ree 

28/20 NGLMS: drift – legevikar og tallet på senger under 

ferieavvikling 

Informasjons- og omdømmearbeid 

- Det har vært redusert drift, som før om årene.  

- Det er utfordrende å få tak i nok helsepersonell, inkl. fra 

vikarbyrå.  

- Intermediære og KAD – plassene har vært opprettholdt.  

- Normalt sett har alle sjukeheimer korttidsplasser. I Sel kommune 

er korttidsplassene er sengeavdelingen.  

- Tilgang på leger har vært utfordrende. Det har vært brukt lege fra 

vikarbyrå i sommer.  

- Utfordringen vedr. legemangel tas opp i 6k, for å se på løsninger.  

- Gjennomgang av sak fra LMS som var fremstilt i GD. 
  

Arild 

Kongsrud 

29/20 Forberedelse av brukerutvalget NGLMS – valg i møte 26.11.20 

- Lesja (2019/2020) 2.året 

- Skjåk, Nord-Fron og Sel (2020/2021) 3.året 

- Dovre (2020/2021), 1.året 

- Lom (2020/2021), 1.året 

Kristen M. 

Hyrve 



                    

 

 

   

 

   

 

- Vågå (2019/2020), 2.året.  

Kandidater velges for 2 og 2 år, maks 6 år. Det skal være valg hvert 2. år.  

Lesja og Vågå må ha valg i år.  

Det sendes en henvendelse til kommunene som skal ha valg, og ber de 

kontakte FFO og SAFO sine organisasjoner i kommunen. 

 

30/20 Evt.  

Informasjon om fremtidig eierskapsmodell for NGLMS, utflukt.  

- Ordførere og rådmenn skal til Valdres og Hallingdal for å se på 

alternativ eierskapsmodell.  

- Utflukten ble utsatt p.g.a. covid-19  
 

Valg av kandidat til utvalg for utviklingsarbeid v/NGLMS 

- Kristen Mathias Hyrve ble valgt fra Brukerutvalget.  

Kristen M. 

Hyrve  

 

Neste møte er 26.11.2020 – kl. 10 – 13. 

 

 


