
                             
 

 
Referat brukerutvalg mai 2016 

 

Tid/sted: Mandag 23. mai kl. 12.15-14.45, Møterom Spranget, NGLMS 

Til stede: Bård Hanem (Lom), og Mari Langleite Barrusten (Skjåk), Gunnar Karlsen 

(Dovre/Lesja), Anne Grøsland (Vågå) og Hege Lorentzen (NGLMS). Betina Brandt Møller 

deltok på sak 14/16. 

Forfall: Odd Fosså (Sel), Åse Harstad (Fron) og Torild Skog (Dovre/Lesja). 

Referat fra 10. februar ble godkjent i forbindelse med utsendelse. 

Saks 

nr. 

Saker  

9/16 Konstituering av utvalget 

Valg av leder og nestleder. 

Konklusjon/oppfølging: Bård Hanem ble valgt som leder og Åse Harstad som 

nestleder ved akklamasjon.  

10/16 Kreftkoordinator 

Videreføring av stilling som kreftkoordinator i regionen ble drøftet – med 

utgangspunkt i bl.a. forslag til videreføring utarbeidet av kreftkoordinator 

(utsendt med saksliste) og innlegg i GD fra Dovre og Lesja. Bård innledet med 

en orientering sett fra brukers ståsted. Hege orienterte om status i forhold til 

prosess i regionen.  

Konklusjon/oppfølging: Brukerutvalget ønsker at kommunene skal sikre at 

behandling kan gis tett opp til pasienten i den enkelte kommune – at den 

enkelte kommune skal ha god kompetanse lokalt. Brukerutvalget anbefaler at 

kommunene i regionen vurderer ressurser mht kreftbehandling samlet for å 

sikre at tjenestene er tilgjengelig og nært når det er behov. Tilgjengelige og 

fleksible kreftsykepleiere, kreftkontakter, kreftkoordinator og fastleger vurderes 

til å være et viktig fundament. Dersom kreftkoordinatorstillingen ikke 

videreføres, anbefales kommunene å beskrive hvordan de skal opprettholde 

kompetansen og tilgjengelighet i hele regionen. 

11/16 Ruskoordinator 

Videreføring av stilling som ruskoordinator ble drøftet med utgangspunkt i 

«Rusprosjekt og organisering av stiling som ruskoordinator» (utsendt med 

saksliste). 

Konklusjon/oppfølging: Brukerutvalget støtter en videreføring av stilling som 

ruskoordinator under forutsetning av fortsatt arbeid med kartlegging av 

rusproblematikk, kompetansehevende tiltak, opplysningsarbeid, styrking av det 

tverrfaglige arbeidet, veiledning og individrettet arbeid ute i kommunene. 

Forbyggende arbeid blant ungdom og foreldre vurderes til å være viktig. 

12/16 Vold i nære relasjoner 

Hege orienterte om forslag til prosedyrer for håndtering av vold i nære 

relasjoner (for kommunalt ansatte i regionen) og handlingsplan som er 

utarbeidet (utsendt med saksliste). Brukerutvalget ga tilbakemelding på forhold 

de mente var godt ivaretatt i prosedyrene – som f.eks. presisering av 

opplysningsplikt og oppfølging til barnets beste. 

Konklusjon/oppfølging: Medlemmene i brukerutvalget kan sende innspill til 

endringer av prosedyrene til Hege innen 15. juni. Det er viktig at avdekking og 

oppfølging av psykisk vold blir ivaretatt. 



                             
 

13/16 Prosedyrer legevakt og sengeavdelingen 

Hege orienterte om status i arbeidet med prosedyrer. Oppdatering av 

prosedyrer for legevakttjenesten skal drøftes i kvalitetsutvalget. (Prosedyrene 

er tilgjengelig på nglms.no/legevakten). Arbeidet med utarbeidelse av 

prosedyrer for sengeavdelingen er godt i gang. 

Konklusjon/oppfølging: Brukerutvalget tok saken til orientering. 

14/16 Evaluering av legevakten 

Betina orienterte om foreløpig forslag til evaluering av legevakten (vedlegg). 

Forslaget skal drøftes i kommuneoverlegeforum 25.05. Saken ble drøftet.  

Konklusjon/oppfølging: Brukerutvalget tok saken til orientering – og støttet 

det videre arbeidet. Ev. innspill kan sendes Hege - som videresender til Betina - 

innen utgangen av mai. 

15/16 Samhandling SI 

Hege orienterte kort om nedsatt arbeidsgruppe «Delutredning av 

desentralisering av tjenester i Sykehuset Innlandets arbeid med ny 

sykehusstruktur (idéfasen)» og arbeid for å etablere et drifts- og utviklingsråd 

(DUR).  

Konklusjon/oppfølging: Brukerutvalget tok saken til orientering og drøfter 

rolle/samhandling med DUR på neste møte. 

16/16 Ledelse NGLMS 

Hege orienterte om ledersituasjon og rekrutteringsprosess i Sel kommune.    

Hildes Holtesmo slutter 1. juni. Rita Randen er konstituert som leder fra samme 

dato. 

Konklusjon/oppfølging: Brukerutvalget tok saken til orientering. 

17/16 Innspill saker til kvalitetsutvalget 

Saksliste til kvalitetsutvalget ble gjennomgått. 

Konklusjon/oppfølging: Brukerutvalget hadde ikke innspill til flere saker. 

 

Hege 

 


