
                          

 

 

 

 Referat brukerutvalg november 2019 

 

Tid:   Tirsdag 26. november 2019 kl. 10.00-13.00  

Sted:   Møterom Spranget, NGLMS.  

Til stede:  Torunn Enstad (Lesja), Anne Kristine Tina Lyslo (Nord-Fron), Kåre 

Bakken (Vågå), Kristen Mathias Hyrve (Skjåk) og Eva Høgberget (Sel), Anette 

Rudi (referent) og Arild Kongsrud (leder NGLMS).  

Forfall: Brynjar Berge (Dovre) og Bente Ovesen (Lom)  

 

Saksnr.  Saker  Ansvar 

18/19 Godkjenning av innkalling og sakliste 
Oppretting i nummerering av saker og saksnummer.  

Eva 

19/19 Godkjenning av referat fra møtet 06.06.19 Eva 

20/19 Referat fra samarbeidsmøte Brumunddal oktober 
3 fra brukerutvalget NGLMS deltok. Gjennomgang v/Kristen Mathias.  
Brukerutvalget NGLMS skal arrangere neste samarbeidsmøte, høsten 
(sept./okt.) på Otta.  
 

Kristen 
Mathias 

21/19 Aktuelt fra drifta ved NGLMS 
- Gjennomgang av sakslista til DUR - møte 4.des. En fra 

brukerutvalget må delta på møtet.  
- Informasjon om hvordan brannen på Sel sjukeheim påvirker 

driften ved NGLMS og hva som er planene videre. Situasjonen 
vil påvirke NGLMS i prosessen videre.  

- Det har vært fullt opp med pasienter på Dialysen hele året, 
inkludert i sommerferieavviklingen. Avdelingen er styrket i økt 
bemanning og opplæring. Lillehammer har ikke kapasitet til å 
overta dialysepasienter fra NGLMS. Det er utviklingspotensiale i 
å behandle kreftpasienter, det forutsetter midler fra SIL.  

- Det er bestilt stasjonært blodgassapparat. Det vil bli plassert på 
legevakten.  

- Røntgen er økt med 50 % stilling. Åpningstidene utvides. 
Pasienter fra Nord-Fron og Sør-Fron som skal ha planlagt 
røntgen skal hit.  

- Det er opprettet tilsynssak v/NGLMS.  
-  

 

Arild 



22/19 Informasjon utviklingsaker, budsjett/regnsksp NGLMS 
- Det er ett eget prosjekt på å følge opp pasienter som har vært 

rammet av hjerneslag – 3. mnd. kontroll, i samarbeid med lege 
på Lillehammer. Prosjektet starter ved nyttår og varier i alle fall 
ut mai. Forhåpentligvis ut året. Dovre og Lesja har eget prosjekt 
på dette.  

- Det jobbes mye med anskaffelse av digital plattform. Valg av 
leverandør blir gjort i desember, med mål om at det nye er tatt 
i bruk i løpet av første halvår 2020. Velferdsteknologi vil bli mer 
brukt frem i tid. Velferdsteknologiens ABC skal tas i bruk i 
regionen.  

- Det har vært etterspurt MR og CT – maskin til NGLMS. SIL har 
vedtatt at det blir ikke i år.  

 

Arild  

23/19 Valg brukerutvalet 2020 
Medlemmene kan sitte opp til 6 år sammenhengende. De som har sittet 
1 år sitter 1 år til. De som har sittet 2 år kan byttes ut (Skjåk, Sel, Lom og 
Dovre). Skjåk sin kandidat fortsetter.  
Valget må gjøres nå, slik at nytt brukerutvalg er på plass til mars. Eva tar 
ansvar for prosessen.  
 

Eva 

24/19 Innkomne saker 
Går det an at legevakta kan ha og betene eit tonometer for å måle trykk 
i auget. Ved augesjukdom er rask behandling avgjerande for å unngå 
varig synskade: 
Det har vært jobba med å få optikeren på Otta til å ivareta dette. 
Utfordringen er å få vedkommende inn på datasystemene (DIPS) til 
Sykehuset innlandet. SIL jobber med å finne løsninger på dette. Det er 
fortsatt i prosess og jobbes med.  
 
 
Ynskje om at e-postadressa til NGLMS skal vere tilgjengeleg (på 
heimesida): 
Alle e-postadresser til NGLMS er knytta til navn/ledere. E-post kan 

sendes til Sel kommune postmottak, som videreformidler 

henvendelsen. Det er ønske om at hjemmesiden til NGLMS skal bli 

bedre oppdatert.  

Eva 

25/19 Evt 
Det er mogleg Arild kjem inn på dette under sak 21/19- elles ynskjer eg 
å bli oppdatert på status for tenester innan syn/høyrsel samt ortopedi: 
Det har ikke skjedd så mye på området hørsel. Det trykkes fortsatt på 
og det kommer som sak på neste DUR-møte.  
 
 
Går det an å tidfeste neste møte?  
11.2.2020, kl. 10.00 – 13.00.  
 

 

Ambulant prehospitalt team/akuttbilen: 

Bilen er ikke i drift, pga. manglende finansiering. Det er søkt om 

midler.   

 

 


