
                                           
              

Referat Drifts- og utviklingsråd - NGLMS og Sykehuset Innlandet  

Tid og sted:  4. desember 2019. Kl. 12.00 - 14.30, møterom Grindstuen, Sel rådhus 

Til stede: Bjarne Eiolf Hole, Eldri Siem, Geir Kristoffersen, Ingerlise Ski, Hilde Reitan, Eva 

Høgberget, Iren Ramsøy, Arild Kongsrud, Bjørn Steinar Storvik, Amund Formo 

(fram til 13.00), Solveig Nymoen. Frode Damstuen til sak 18 og 19. Ingrid With  
(kontaktperson innad i divisjon Gj- Lillehammer) under vegs i møtet via telefon. 

 

 

 

 

 

11/19 

Innledningsvis presenterte medlemmene i DUR seg.  

Innkalling og sakliste ble godkjent med noen kommentarer til de enkeltes 

deltakelse på saker. Ingrid With fra SI ringes opp i løpet av møtet slik at hun blir 

presentert for DUR. 

 

Referat fra møte 14. mars 2019 

Referatet ble tatt til orientering. 

12/19 Gjennomgang mandat  

Ramsøy gikk igjennom mandatet datert mai 2017 supplert med endringer som er 

gjort siden den tid ved at leger ved NGLMS samt representant fra brukerutvalget 

NGLMS tiltrer DUR sine møter. Kristoffersen informerte om endret representasjon 

fra SI over tid. 

Saken ble tatt til orientering. 

13/19  

 

Saker fra kvalitetsutvalget (tilsynssak, avvik) 

Det pågår en tilsynssak ved NGLMS. Saken omhandler ikke SI. 

Et systemtilsyn pågår. Når tilsynsmyndigheten har konkludert, vil DUR bli 

informert i senere møte. 

Blodtransfusjonsprosedyre er nå ferdigstilt med lokal veiledning i tillegg til 

sykehusets prosedyre. Formo orienterte om tilrettelegging rundt tilbudet om 

blodtransfusjon.  

I tillegg blir blodgassapparat blir installert denne uka ved legevakta finansiert ved 

regionale utstyrsmidler.  

Det pågår også et arbeid der blodforgiftning kan påvises og behandling kan 

iverksettes tidlig med intravenøs antibiotikabehandling. 

Kompetanseutvikling og kompetansedeling med samarbeidskommunene ble 

omtalt. 

Kvalitetsutvalget har også fokus på internkontroll. 

 

Informasjonen ble tatt til orientering. 

14/19 Status utvikling 2019: 

Røntgen  

Det er ansatt en person i 50% stilling i tråd med handlingsplan etter utredning i 

2017. Tjenesten er med det mer robust. Jfr. utvidet røntgentilbud i påske 2018 

og 2019, det blir i 2020 utvidet åpningstid en kveld i uka og i forbindelse med 

vinterferie og påske. Det samarbeides også med Fronskommunene. Kommunen 

er svært fornøyd med at SI har fulgt opp med bevilgning.  

Dialyse  

Det er full drift med 5 dialysepasienter og i tillegg avansert kreftbehandling. 

Andre pasientgrupper med intravenøs dagbehandling er det også dialog om. Det 

var 18 dialysegjestepasienter ved avdelingen i sommer. 

DPS utredning (SI) 

Ski orienterte. 28.11.19 ble det tilslutning til ny modell om psykisk helsevern i 

arbeidsgruppe i Nord-Gudbrandsdalen. Dialogforum med ordførere og rådmenn 

ble avholdt 2.12. – nytt møte 9.12. i arbeidsgruppe der versjon 2 av rapporten 



                                           
              

blir behandlet. Bruk av ledig kapasitet ved NGLMS ligger til grunn for den 

døgnløsningen som velges med faglig forsterkning fra DPS på dagtid. Rapporten 

ferdigstilles i januar. Tilsvarende prosess har vært gjennomført i Valdres – der 

starter kommunene og DPS et gjennomføringsprosjekt 5. desember. 

Kapasitetsutfordringer SI (SI) 

I en periode ved mottak av ø-hjelp, har mange utskrivningsklare pasienter blitt 

liggende på sykehus over tid. AMK snudde pasientstrømmen dels til Tynset en 

periode, men dette var en avgrenset periode. Det arbeides med et flytopplegg 

innad i divisjonen før en eventuelt ser mot andre sykehus. Det er stor variasjon 

kommunene imellom, de sykehusnære kommunene har størst utfordringer – ikke 

kommuner i vårt område. 

FACT utredning (vedtak valdres ved SI) 

Fleksibel Assertive Community Treatment 

Kommunene er nå enige om å gå inn i prosjektet. 

Søknad forskningsmidler 

Flere søknader er på gang. 

Ambulerende prehospitalt team – Legevaktbilen  

Arbeidet stoppet opp i sommer, og en ønsker mer erfaring. Helsedirektoratet kan 

ikke støtte dette i år. 10.5.2019 konkluderte Arbeidsutvalget i Regionrådet med 

følgende: AU vil avvente evt. regionale bidrag til det foreligger svar på statlig 
finansiering. I alle tilfeller er det en forutsetning om at Sykehuset innlandet bidrar med 
50% av kommunale og regionale midler. Til dette presiserte Geir Kristoffersen at 
prosjektgjennomføringen sist vinter var gjennomført med kun samhandlingsmidler fra 
Sykehuset Innlandet, og at det da ikke var økonomiske tilskudd til prosjektet fra 
kommunene, og at dette må legges til grunn ved evt. videreføring. 
 

Storvik refererte til et prosjekt på Vestlandet som er en pilot som skal settes i 

gang fra nyåret. SI støtter med bil og utstyr, 1,2 mill. kr pr år kreves for 

realisering. Det er gjort svært mye arbeid med prosjektet, også inn mot 

Helsedirektoratet. Politisk påtrykk ble drøftet. En realisering vil også kunne 

avlaste ambulansetjenesten. 

 

Søvnregistrering (SI) Permanent samarbeid SI øre-nese-hals med 

søvnregistrering ved NGLMS og konsultasjon med sykehuset. 3 måneders kontroll 

for hjerneslag er under utprøving. Beredskapsøvelse ECOM var en påminnelse om 

sårbarhet ved bortfall av internett.  

Kreft (SI)  

Det arbeides med å samle tilbudene innen kreftbehandling til Gjøvik med 

oppfølging av medisinsk dagbehandling ved LMS'ene. 

Øye fotografering (SI) 

Det er også her juridiske utfordringer. To spor utredes. Målet er å få det lokalisert 

på Otta. IKT løsninger vurderes.  

Satsing Audiograf (SI) Det er ulike oppfatninger rent medisinskfaglig. 

Satsingen har en del motstand hos avdelingsoverlege – de mener at dagens nivå 

er hensiktsmessig mht. desentralisering og viser til pågående arbeid rundt 

søvnregistrering som en hensiktsmessig erstatning. Storvik viser til at det er over 

et års ventetid på audiograftilbud ved NGLMS nå. Det er ikke tilfredsstillende slik 

det er nå. 

Aktuelle saker fra OSU/ GSU ( kompetansebroen, ROS KAD, klinisk 

samarbeidsutvalg)  

Kompetansebroen finansiert med kompetansemidler via Fylkesmannen. Det er 



                                           
              

gjennomført en ROS analyse for KAD. 

Ingrid With ble oppringt og presenterte seg – hun arbeider i dag med 

samhandling som spesialfelt. Videre med uønskede hendelser mellom kommuner 

og sykehus, samhandlingsavtaler og medlemmer av GSU. Det er et stort gap – 

det er et mål om å gjøre samarbeidet mer praksisnært. Representasjon fra 

Gjøvik-Lillehammer i DUR-møtene ønskes i det videre mot fagavdelingene ved 

sykehusene. 

 

Saker fra overlegeforum – behov for ROS journalsystem –Profil 

Det er behov for ROS analyse med bakgrunn i at det har vært en del avvik. 

Arbeidet er i startfasen og følges opp av kommuneoverlege Renaa. Systemene 

Profil og Dips, som nyttes av sykehusene, løser forskjellige behov, det er ikke 

systembytte som løser utfordringene, men en avventer arbeidet med et system 

som ivaretar alle behov. 

Generelt: 

Svært mange utviklingsoppgaver skal følges opp. Det er ønskelig å få større 

eierskap til NGLMS fra de samarbeidende kommunene. Det er behov for en 

debatt om eierskap til NGLMS. 

Det er ønske om nedsettelse av ei arbeidsgruppe om samarbeid om ulike 

oppgaver. Stikkord: planlegging tjeneste, økonomiske og juridiske forhold mv. En 

slik arbeidsgruppe utreder muligheter for avklaringer der fokus rettes mot 

løsninger til pasientens beste.  

Konklusjon: Sakene tas til orientering. DUR gir sin tilslutning til etablering av en 

slik arbeidsgruppe. Temaet tas opp som sak på neste møte i DUR. 

15/19 Status utredning bo og tjenestetilbud innen helse og omsorg i Sel  (Iren) 

Det foreligger vedtak i Sel kommune om et forprosjekt for utredning av 

alternativet nord for NGLMS. Det arbeides med å få avklart rollene til hhv Vågå 

kommune og SI med behov i det videre arbeidet. 

16/19 Situasjonen etter brannen ved Sel sjukeheim 14.6.2019 (Iren) 

Sel kommune har vært i kontinuerlig beredskap etter brannen. Midlertidig drift 

har vært etablert flere steder, bla. ved NGLMS, Vågå, Skjåk og ved DPS. Det 

arbeides med å flytte inn i nordre del av sjukeheimen innen februar. SI roser Sel 

kommunes håndtering under akuttfasen ved brannen. 

17/19 IKT, ny plattform og arbeid med digitalisering (Arild) 

Det har vært arbeidet i 2019 med ny velferdsteknologiplattform i regionen. 

Trygghetsalarmer er allerede fulldigitale i hele regionen. Valg av leverandør skjer 

i denne uka, og dagens leverandør er ikke med i konkurransen, slik at det vil skje 

et skifte av leverandør. Det er større grad av mobile og fleksible løsninger med 

integrasjon til fagsystemet Profil. Bidrag til effektivisering og digitale løsninger i 

hele regionen. Beredskapsmessige forhold er også ivaretatt i plattformen 

forutsatt etablert nødnett. Totalleveranse både plattform og utstyr. Sensorikken 

følger bruker. 

18/19 Status Universitetsprosjekt NTNU (Frode Damstuen) 

Presentasjonen legges ved referatet.  

19/19 Status velferdsteknologiprosjektet (Frode Damstuen) 

Utviklingsoppgaver løses i mange parallelle prosjekt på ulike arenaer. Strategisk 

utviklingskompetanse og samordningskompetanse er viktig i det videre. 

Endringskompetanse og samhandling er viktige stikkord. 

20/19 Satsingsområder og bestillinger 2020 

Det arbeides med flere oppfølgingsoppgaver som allerede er drøftet i andre saker 

før i dag. Videreføring med påbegynte prosjekter følges opp.  



                                           
              

21/19 Møteplan 2020 

Torsdager i mars, juni, september og desember, første møte 19. mars – følges 

opp administrativt. Invitasjoner sendes i outlook. (Datoene som det er invitert til 

er 19.3., 11.6., 10.9. og 10.12.2020. Sted: møterom Grindstuen i Sel rådhus.) 

 

 


