Foreløpig protokoll
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:
Sted:
Møteleder:

Brukerutvalget
19. februar 2020
12:00 – 18:00
Møtet ble avsluttet kl.
17:30
Wergelandsgate, Glitre 2
Rune Kløvtveit

Til
stede:

Fra Brukerutvalget:
Rune Hansen Gunnerød, Franck Tore
Larsen, Lillemor Sandberg, Heidi Hansen
(nestleder), Elisabeth Schwencke, Grethe
Synnøve Karlsen, Mark Miller, Rune
Kløvtveit (Leder), David C. Hemmingsen
Fra administrasjonen:
Helsefaglig sjef Elisabeth Kaasa
Spesialrådgiver Jens Kristian Jebsen
(sekretær)

Referent:

Agenda
6/20
7/20
Nye saker
8/20

Jens Kristian Jebsen

Forfall:

Gudrun Breistøl. Rune Hansen
Gunnerød kom fra et annet møte
kl. 12:50.

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent.
Godkjenning av referat fra møtet 22. januar 2020
Godkjent, med retting av årstall fra 2029 til 2019 under sak 5/20.
Pasientombudet orienterer
Organisering
Det er bestemt at pasientombudene skal ha geografisk ansvarsområde som tilsvarer
de gamle fylkene. Ombudet orienterte for øvrig om egen drift.
Årsrapporten
Ombudet er nå ferdig med sin årsrapport og vil komme tilbake til Brukerutvalget og
orientere om denne i mars.
Medisinsk avdeling – Drammen sykehus
Ombudet er bekymret for om pasientene får tilstrekkelig omsorgsfull oppfølging og
ivaretakelse når de er innlagt. Fortsatt er det mange pårørende som er misfornøyde
og melder om dårlig renhold, en stresset arbeidshverdag, tv på rommene som ikke
virker osv. Det er viktig at hele pasientoppholdet er trygt og omsorgsfull, ikke bare
den medisinskfaglige utredningen og behandlingen.
Drammen DPS
Pasientombudet har hatt en tett og god dialog med DPS Drammen i forbindelse med
arbeidet med å redusere/få en mer riktig avslagsprosent på
henvisninger. Pasientene får nå innkalling til samtale med et kartleggingsteam
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dersom det er tvil om videre behandling/oppfølging i spesialisthelsetjenesten er
nødvendig. Dette er en stor fordel for de pasientene som tidligere trolig ville blitt
avvist direkte. Etter denne samtalen er det flere som går videre til nærmere
utredning eller behandling. Det er viktig at denne rutinene ikke skaper forvirring
rundt rettighetsvurderingen som allerede er gjennomført. Ombudet er fornøyd med
samarbeidet og løsningen som nå er etablert.
DPS Konnerud
Pasientombudet gir opplæring i regelverk osv for pasienter og ansatte på senteret.
Dette oppleves som nyttig.
Brukerutvalget gav innspill på at det kunne være behov for ombudets orientering om
Vestre Vikens virksomhet i Akershus. Ombudet skulle følge opp dette med å
etterspørre saker fra Pasientombudet i Oslo og Akershus
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Vedtak:
Brukerutvalget tar Pasientombudets redegjørelse til orientering.
Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023
Seniorrådgiver Ingrid Middelthon fra HOD orienterte om planens formål og innhold.
Det er en overordnet problemstilling at det vil være en større andel eldre i store
deler av landet. Dette må møtes med blant annet tiltak knyttet til digitalisering,
finansieringsordningene, uønsket variasjon og sikre tilstrekkelig og riktig
kompetanse. Det pekes på at det må rettes et særlig fokus på barn og unge, personer
med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, flere kroniske lidelser og skrøplige
eldre. En vesentlig del av ressursene brukes på disse pasientene og forbedringer og
tiltak kan ha gode virkninger for tilbudet til også andre pasientgrupper. Et viktig tiltak
er å inngå helsefelleskap mellom helseforetak og kommuner, i alt 19 stykker.
Det var innspill fra Brukerutvalget at når det legges opp til store endringer av et
system som allerede er presset på ressurser. Dette krever kompetanse i
omstillingsledelse. Dette fremstår som lite omtalt i planen. Det ble også spilt inn at
det er langt mindre kunnskap om tilstanden i kommunene.
Vedtak:
Brukerutvalget tar orienteringen til etterretning.
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Erfaringsutveksling mellom medlemmene i Brukerutvalget
(inntil fem minutter for hvert medlem)
Brukerutvalget orienterte om saker og diskusjoner i følgende møter:
Heidi: Klinisk etisk komitee (Blakstad), pasientsikkerhetsprogrammet ift.
overdoser, KKU innen psykisk Helse.
Frank: KKU Bærum sykehus samt LSU for Bærum sykehus med Asker og
Bærum kommuner.
Rune G: LSU Hallingdal, KKU Ringerike sykehus
Mark: KKU Bærum sykehus.
Lillemor: LSU Kongsberg.
Grethe: KKU Kongsberg, gruppearbeid om brukerundersøkelser.
Rune K.: Sentralt kvalitetsutvalg, ledersamling DS, møte med AD.
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Oppnevninger i råd/utvalg
Det ble gjort en gjennomgang av utvalgsmedlemmenes ansvar for klinikker, utvalg og
prosjekter. Det ble bestem at Franck og Rune K innstilles som medlemmer for
Brukerutvalget for NSD.
Strategiplan for Vestre Viken
Elisabeth Kaasa orienterte Brukerutvalget om arbeidet med strategisk plan, både når
det gjelder prosess og innhold. Planen skal behandles av styret i Vestre Viken 30.
mars og det er ønskelig at Brukerutvalget kommer med innspill.
Brukerutvalget spilte inn at samvalg bør tydeliggjøres, gjerne som en rød tråd, i
planen. Dette må sees i sammenheng med det strategiske målet om å gi alle
pasienter en plan. Her bør samvalg løftes. Når det gjelder strategiske mål knyttet til
kompetanse, spilte Brukerutvalget inn at man også bør se på hvilke oppgaver som
evt. kan utføres av grupper som er mindre rekrutteringssårbare eller som ikke er
helsepersonell.
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Vedtak:
Brukerutvalget tar orienteringen til etterretning og viser til sine innspill til saken.
AD gjennomgår aktuelle styresaker
Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll gjennomgikk og var tilgjengelig for
diskusjon av enkelte styresaker.
Økonomisk bærekraft i Vestre Viken og gevinstrealiseringplan NSD
Vestre Viken er forplikten til å lage en plan for å vise hvordan foretaket vil bære
bygging av NSD, herunder hvilke gevinster nybyggingen vil innebære. Det er en viss
utfordring ved å vise økonomiske gevinster ved nybygging ettersom det nye
sykehuset kun skal erstatte ett sykehus. Planen skal styrebehandles 30. mars og det
er ønskelig med innspill fra Brukerutvalget. Det er ventet gevinster med
samlokalisering av poliklinikker, operasjonslokaler, varelevering, klinisk logistikk osv.
Dimensjonering av NSD
Ansatte på Øyeavdelingen har gjort gjeldende at deres arealer er for små, blant
annet fordi det har vært en økning av pasientgruppen. Det er planlagt endring av
rom på Øyeavdelingens lokaler på NSD. Det er gitt tillatelse til dette fra HSØ, blant
annet så fremt tillitsvalgte og brukere støtter endringen. Det skal være et møte 2.
mars 14:30 der problemkomplekset skal belyses og aktuelle tiltak avklares. Det er
ønskelig at Brukerutvalget er med på dette møtet.
Spørsmålet om hvilket helseforetak Sande skal sogne til.
AD redegjorde for denne problemstillingen og oppfordret Brukerutvalget til å uttale
seg i den pågående høringen. Brukerutvalget vil sette seg inn i saken og komme med
innspill, evt. sammen med Vestre Vikens høringsinnspill.
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Vedtak:
Rune Kløvtveit deltar på møtet 2. mars vedrørende Øyeavdelingens arbeidsarealer
på vegne av Brukerutvalget. Gevinstrealiseringsplanen vil følges opp av
Brukerutvalget.
Orienteringer
- Brukerutvalgets uttalelse til Vestre Vikens årlig melding
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Brukerutvalget gav arbeidsutvalget mandat til å lage uttalelsen og er fornøyd med
hvordan dette har blitt gjort.
- Årsrapport fra Brukerutvalget
Eventuelt
Ingen saker.
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