Referat brukerutvalg juni 2019

Tid:

Torsdag 4. juni 2020 kl. 10.00 – 13.00

Sted: Møterom Auditoriet, NGLMS
Til stede: Kristen Mathias Hyrve, Lars Tressum, Torunn Enstad, Anne Kristine
Lyslo, Eva Høgberget, Arild Kongsrud og Anette Rudi (referent).
Forfall: Kåre Bakken og Alf Tore Sørhage.

Saks
nr.

Saker

Ansvar

9/20

Godkjenning av innkalling og saksliste

Kristen M.
Hyrve

10/20

11/20

Innkalling og saksliste godkjennes

Godkjenning av referat fra møte 11.02.2020
-

Gjennomgang av referat fra møte 11.02.20

-

Referatet fra forrige møte godkjennes

Oppfølging av brevet frå Åse Harstad (20.12.18)
"Spesialisthelseteneste hørsel ved Nord-Gudbrandsdal
Lokalmedisinske senter"

Kristen M.
Hyrve

Kristen M.
Hyrve

Brevet var sendt ut til mange instanser, kun Sykehuset Innlandet
v/Morten har svart.
Det har ikke skjedd noe i saken etter at brevet ble sendt ut.
Spesialister sier det er vanskelig å desentralisere tjenestene.
Saken kan tas opp under punktet "evt." på neste DUR-møte.
12/20

Forberedelse av invitasjon og saker til de Brukerrådene vi
inviterer til fellesmøte 03.09.20
Brukerråd fra Valdres, Sykehuset Innlandet, Hadeland og gamle
Hedmark inviteres.
Temaer som kan være aktuelle
- Er sykehuset innlandet seriøse på at tjenester skal
desentraliseres?
- Paramedic-bil
- Sykehusstrukturen og hva gjør det med desentralisering av
tjenestene?
- Endring av oppfølging av pasienter innen psykiatrien

Leder i brukerutvalget avklarer med virksomhetsleder om fellesmøte skal
avholdes.

Kristen M.
Hyrve

13/20

Oppfølging av utredelse av Rus og Psikiatri i NordGudbrandsdalen, hvor står saken/overføring ang.
Bredebygden

Kristen M.
Hyrve / Arild

Det har vært avholdt møte mellom regionrådet, kommunedirektør og
virksomhetsleder LMS vedr. nedleggelse av DPS. Det jobbes mot
poliklinisk behandling på dagtid for pasientene, samt en brukerstyrt
seng på sengeavdelingen. Dreiningen til poliklinisk behandling er
allerede godt i gang. Regionen jobber med å etablere Fact-team.
Sengeavdelingen har ikke kapasitet til å legge til rette for
avklaringsseng/brukerstyrt seng i høst og ut året, da fokus er å
tilrettelegge for evt. Covid-19 pasienter. Fylkesmannen legger
føringer for dette. Sykehuset Innlandet arbeider for å finne andre
løsninger.
Bredebygden driftes til oktober, og det skjer en naturlig avvikling ved
at ansatte slutter. Driften er åpen for 5 pasienter på ukedager og
stengt i helgene.
Erfaringene er at flere med psykiske lidelser kommer inn i den
kommunale psykiatritjenesten, KAD-plassene på sengeavdelingen
og til legevakt. Behovet for akutt psykisk helsehjelp har økt jevnt
det siste 1 ½ årene.
Brukere gir tilbakemelding om at det ligger mye usikkerhet i
situasjonen knytta til at Bredebygden blir avviklet. Det er viktig at
temaet følges opp, da det ligger mye usikkerhet i strukturering av
tilbudet fremover.
14/20

Er det noen som kan referere muntlig fra ekstraordinært møte i
DUR 22.04.2020 i forbindelse med covid-19 pandemi?
-

Kristen M.
Hyrve

Gjennomgang av referat.

Møtet handlet om covid-19 og hvordan regionen løser situasjonen,
opp mot hvordan Sykehuset Innlandet ønsker at situasjonen skal
løses. Samt at Fylkesmannen har sine forventninger til at kommunen
skal jobbe med løsninger rundt covid-19.
15/20

Situasjonen rundt corona-viruset
Per i dag har corona-viruset sterk tilbakegang, frykten er at alle
slapper av og ikke gjennomfører smitteverntiltak og at viruset
blomstrer opp igjen.
I Sel var første corona-pasient registrert først i mars. Det ble stor
smittespredning i Sel kommune. Mange var testet og mange var satt i
karantene. Det var nedsatt ett corona-team som jobba med
smittesporing. Situasjonen påvirket hele lokalsamfunnet. Det var
iverksatt restriksjoner i alle institusjoner, inkl. NGLMS.

Arild

Det har vært mangel på smittevernutstyr. Frivillige har vært engasjert
til å sy smittefrakker og munnbind.
16/20

Regional smitteavdeling NGLMS/tiltak smittehåndtering i
regionen

Arild

Alle kommuner fikk i oppgave å rigge seg til et kjempeutbrudd av
covid-19. Dette var utfordring for Sel, med tanke på brannen som var
i 2019 og derav redusert sykehjemskapasitet. Det har vært utarbeidet
ros-analyser som grunnlag for arbeidet som er utført.
Situasjonen rundt covid-19 har endret seg underveis, og derav ulike
løsninger på organisering. I dag er det tilrettelagt for 4 covid-19
plasser.
Utgangspunktet for kommunene i Nord-dalen har vært ulik, med
tanke på samhandling rundt covid-19 pasienter. Samt at signaler fra
fylkesmannen og folkehelseinstituttet har endret seg underveis. Dette
har vært ressurskrevende og tatt mesteparten av kapasiteten fra
lederne.
Det er utarbeidet en felles tiltaksplan i regionen: 1) Vågå har 5 covid19 plasser, 4 på sengeavdelingen, 4-5 plasser i Lom og noen plasser i
Dovre. Plassene på sengeavdelingen er for de sykeste pasientene, og
er mellomnivået mellom sykehus og sykehjem. Den avdelingen som
først åpnes, skal driftes videre, da dette vil bli kostnadskrevende.
Regionen og Sykehuset Innlandet ønsker at sengeavdelingen skal
ivareta ordinære pasienter/drift så lenge som mulig.
Det er utarbeidet en plan for hvordan situasjonen skal håndteres den
dagen det kommer covid-19 smitte på sengeavdelingen. Det er
investert i noe utstyr, for å være rusta mot et evt. stort utbrudd. Det
er satt inn en ekstra nattevakt hver natt på sengeavdelingen som
beredskap.
17/20

Årsoppgjør
Gjennomgang av årsmelding 2019

18/20

-

Prosjekt med Sykehuset Innlandet – Paramedic-bilen.

-

Økt kapasitet på røntgenavdeling med 50 % stilling.

-

Spesialishelsetjenester: lysbehandling, gynekologi, høresentral,
ortoped, rematolog, uroterapeut, dialyse,
cytostatikabehandling, røntgen jordmorvakt. Gjennomgang av
bruk fra 2018 til 2019.

-

Økonomi

-

Liggedøgnsstatistikk

Eventuelt

Neste møte er 03.09.2020.

Arild

