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Vestre Viken
Godkjenningssaker
Sak 49/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Brukerutvalget godkjenner saksliste og innkalling.
Sak 50/2021 Godkjenning av foreløpig møteprotokoll fra 17. mars 2021
Vedtak:
Møteprotokoll fra brukerutvalgsmøtet 17. mars 2021 godkjennes med en mindre rettelse
(brukerkontor).
Sak 51/2021 Referat arbeidsutvalgets møte 7. april
Vedtak:
Referatet tas til orientering
Sak 52/2021 Orienteringer fra adm.direktør og fagdirektør
Oppsummering innhold:
Lisbeth Sommervoll:
Arbeidet med revisjon av utviklingsplan er en omfattende bestilling der oppgavene i
helsefelleskapet står sentralt. Planarbeidet skal være ferdig før jul, høringsprosess
gjennomføres vinter/vår 2022 med styrebehandling april 2022.
Temasak i styret er Informasjonssikkerhet og personvern. Må veie personvern mot andre
hensyn som pasientenes helse. AD ønsker oppfølging av at det skal tilrettelegges for
brukertilbakemeldinger på SMS slik brukerutvalget ønsker.
Ulrich Spreng:
Status covid 19 - Det er nedadgående smitte i befolkningen og færre positive tester. Vestre
Viken har tilnærmet normal poliklinisk aktivitet også i denne perioden med mange innlagte
pasienter med Covid 19-sykdom. BUP har flere konsultasjoner enn i 2020 og har utvidet
kapasiteten. Kveldspoliklinikk innen somatikk vil trappes opp.
Vaksinering av ansatte: De fleste ansatte har fått tilbud.
Vedtak: Brukerutvalget tar redegjørelsene til orientering
Sak 53/2021 Saker til orientering innkommet post
- Foreløpig protokoll Brukerutvalget HSØ 9. og 10. mars. Arbeid med gjennomgang av de
13 prinsippene for brukermedvirkning nevnes.
- Referat Ungdomsrådet 25022. Ayse Iclal deltar på møter i Brukerutvalget når det er
aktuelt.
Vedtak: Leder tar kontakt med HSØ for å avklare hensikten med at det er startet et arbeid om
de 13 prinsippene for brukermedvirkning. Saken følges opp i neste møte i Brukerutvalget.
Sak 54/2021 Forbedringskunnskap og pakkeforløp
Oppsummering innhold:
Vigdis Bache Semb og Trude Irene Gusgard
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Orientering om oppdrag fra HSØ i 2019 om hvordan pakkeforløp kan forbedres
(standardiserte forløp for arbeidsprosesser). Det er gjennomført samarbeidsmøter med OUS.
Brukermedvirkning viktig for videre forbedring av forløpene.
Spørsmål og svar i møtet:
-Til sp om det er variasjon i resultatene i ulike klinikker opplyses at klinikkene har
forløpskoordinator.
- Forløpskoordinator og forløpsleder som samarbeider bla om koding og tolkning trekkes
fram som eksempler gode forbedringer
- Det har vært fokus på faglige arbeidsprosesser, det vil bli lagt opp mer involvering av
brukerrepresentanter senere.
- Innspill om involvering av brukerrepresentanter i forbedringsarbeidet tas med videre.
- BU ønsker å forstå metodikken som er brukt.
Vedtak: Saken tas til orientering. Brukerutvalget får tilbud om opplæring i metodikken slik at
de senere kan følge tilsvarende arbeid.
Sak 55/2021 Helsefellesskap med partnerskapsmøte, strategisk samarbeidsutvalg,
lokale samarbeidsutvalg og fagråd.
Oppsummering innhold:
Christine Furuholmen
Helsefellesskapet (Vest-Viken) bygger på samarbeidsavtalen mellom Regjeringen og
Kommunenes sentralforbund (KS). Det er lagt opp til tydelig samarbeidsstruktur.
Helsefellesskapet forutsetter brukerrepresentasjon på alle nivå. I Strategisk
samarbeidsutvalg (SSU) representerer deltakerne helheten/fellesskapet og ikke egen
kommune eller klinikk. Helsefellesskapet vil framover ha fokus på utviklingsplan og
samarbeid om utvikling. Medvirkning fra Brukerutvalget ønskes.
Kommentarer i møtet:
- Nytt krav at fastlegene skal være representert
- BU etterspør om samarbeid mellom lokale sykehus og spesialiserte tjenester
er en del av samarbeidet?
- Brukermedvirkning i varetas ved deltagelse i partnerskapsmøte, LSU mm.
- Utviklingsarbeid er ulikt prioritert og organisert på ulike steder. Likeverdige
tjenester er det sentrale.
- Krevende å se hvilken rolle brukerrepresentantene har i LSU: Kun deling av
informasjon eller også skape nytt? Hvor er det utfordringer, hvordan sikre
brukerperspektivet i utviklingsarbeid?
- Behov for mer kunnskap om kommunene
Vedtak: Orienteringen tas til orientering med de innspill som kom fram i møtet.
Brukerutvalget ser på brukerrepresentantenes mandat i LSU og hvordan de kan gi gode
råd i utvalg og kommunesamarbeid. Utviklingsarbeid prioriteres i junimøtet.
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Sak 56/2021 Konferanser, invitasjoner og oppnevninger
Oppnevninger
LSU Ringerike sykehus
LSU Hallingdal sjukustugu
Klinikk kontakt klinikk Ringerike

Jan Helge Tuv
Jan Helge Tuv
Jan Helge Tuv,
Mark er fortsatt vara
Rune Kløvtveit
Gudrun Breistøl
Mark Miller foreslås
foreløpig oppnevnt.

Styringsgruppe revisjon
utviklingsplan Vestre Viken 2035
Arbeidsutvalg IKT

-

-

-

Brukerforum forbedringsarbeid i Avdeling for gynekologi og fødselshjelp Bærum
Sykehus:
Vedtak:
Brukerutvalget ønsker mer informasjon om arbeidet. Anbefaler at forespørsel går til
aktuell brukerorganisasjon.
Elisabeth Kaasa orienterte kort om arbeidet med utviklingsplan og om brukerperspektivet
i planarbeidet.
Vedtak:
Relevante styringsdokumenter sendes utvalgets medlemmer for gjennomgang i neste
møte.
Henvendelse fra Klinikk Medisinsk diagnostikk (KMD) om to klinikk kontakter.
Kommentarer i møtet: Brukerutvalget må vurdere sin kapasitet.
Vedtak:
Brukerutvalget opprettholder foreløpig ordningen med en klinikk kontakt i KMD.
Dersom det senere vurderes som hensiktsmessig med to kontakter vil dette revurderes.

Vedtak:
Foreslåtte oppnevninger vedtas. Avdelingene orienteres.
Sak 57/2021. Erfaringsutveksling
- Referert case fra klinikk med utilstrekkelig / feil informasjon til en
pasient og hvordan dette case ble fulgt opp i ledermøte for læring.
- Informasjonsmøte om helselogistikk HSØ/VV. VV blir pilot.
- Redesign av Ø-hjelp medisinsk avdeling, Drammen sykehus
- Strategisk utvalg covid 19
- Styremøte
- Møte med klinikkdirektør PHR
- Partnerskapsmøte, innlegg
58/2021 Viktige tiltak og fokusområder for BU i 2021.
Vedtak:
Brukerutvalget godkjenner forslaget med de innspill som framkom i møtet
Sak 59 /2021 Eventuelt
Det ble ikke tatt opp noe under dette punktet
Møteprotokoll for Brukerutvalget i Vestre
Viken
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