Protokoll Brukerutvalget
Møte:
Brukerutvalget
Møtedato: 20.-21. september 2021
Tidspunkt: 20.09 kl 1200
21.09 kl 1600

Tilstede:

Fra Brukerutvalget:
Elisabeth Schwencke, Grethe Synnøve
Karlsen, Mark Miller, Rune Kløvtveit,
Gudrun Breistøl, Jan Helge Tuv, Cecilie
Braathen

Sted:

Hallingdal sjukestugu
Hallingdal hotell
Møteleder: Rune Kløvtveit

Fra Administrasjonen:
Elisabeth Kaasa, Kurt Kleppe Josefsen
Innledere i møtet:

Referent:

Kurt Kleppe Josefsen

Forfall:

Ulrich Spreng (sak 149/21 digitalt),
Amund Leinaas (sak 152/21), Narve
Furnes (156/21), Espen Røste (sak
162/21)
Heidi Hansen
David C. Hemmingsen

Agenda:
Saksliste

Saksnr.

Beskrivelse/oppfølging/vedtak

147/21

Protokoll brukerutvalgets møte 24.08.2021
Vedtak:
Godkjent

148/21

Referat arbeidsutvalgets møte 07.09.2021

149/21

Vedtak:
Tas til orientering.
Dialog/orienteringer fra administrerende direktør/fagdirektør:




Pakkeforløp
Pandemi
Styresaker

Vedtak:
Tas til orientering med de innspill som fremkom i møtet.

150/21

Erfaringsutveksling
Mark




Cecilie



Gudrun








Grethe





Rune





Jan Helge







Elisabeth




151/21

Strategisamling Ringerike sykehus
Prosjekt digitale sårtjenester, Kongsberg
sykehus
Arbeidsgruppe UP 2035 «Flere kroniske
sykdommer»
Ledersamling Vestre Viken nivå 1-4 i Asker
kulturhus, deltatt i sofadialog med
administrerende direktør med flere
Styremøte Vestre Viken
Leder og nestledersamling
brukerutvalgene HSØ
KKU Psykisk helse og rus
Arbeidsgruppe UP 2035 «Kritisk
kompetanse» og «Alvorlig psykisk sykdom
og rusproblem»
Grunnsteinsnedleggelse Nye Drammen
sykehus
Strategisamling Ringerike sykehus,
Arbeidsgruppe UP 2035 «Skrøpelige eldre»
Arbeidsgruppe UP 2035 «Skrøpelige eldre»
og «Flere kroniske lidelser»
KKU Kongsberg sykehus
LSU Kongsberg sykehus
Ledersamling Vestre Viken nivå 1-4 i Asker
kulturhus, deltatt i sofadialog med
administrerende direktør med flere
Styremøte Vestre Viken
Leder og nestledersamling
brukerutvalgene HSØ
Laget film til Pasientsikkerhetsuken
Møte med administrerende direktør
Styringsgruppen – BRK prosjektet;
sengepost og poliklinikk på Kongsberg
sykehus
Gjennomgang av akuttmedisinske kjede
utenfor sykehus
Forskningsmøter

Utviklingsplan 2035
Viser til sak 150/21 erfaringsutveksling hvor deloppdragene ble omtalt.

152/21

Digital hjemmeoppfølging ved Amund Leinaas
Vedtak:
Presentasjon av prosjektet tas til etterretning. Det framkom mange gode
innspill som følges opp videre i samarbeid med programmet.

153/21

Samhandling med VV sett fra kommuneperspektiv og informasjon
fra Hallinghelse ved Geir Strømmen
Vedtak:
Brukerutvalget tar saken til orientering med de innspill som framkom i
dialogen.

154/21

Konferanser, invitasjoner og deltagelser
Oppsummering fra Leder/nestledersamling HSØ, kort muntlig
oppsummering.
Vedtak:
Tas til orientering

155/21

Oppnevninger Prosjekt, råd og utvalg
Bærum sykehus har bedt om brukermedvirkning i prosjektene B11
Sengepost, B05 poliklinikk og Digitalisering av pasientforløp på
poliklinikken. Brukerutvalget ønsker en nærmere beskrivelse av
oppdraget. Elisabeth K avklarer med Bærum sykehus.
Vedtak:
Saken følges opp på neste BU-møte.

156/21

BRK prosjektet ved Narve Furnes
Prosjektet foreslår følgende oppfølging i samarbeid med brukerutvalget:
•

•

Årlig gjennomgang pr sykehus. Fokus er universell utforming
– Vi tar opp igjen denne aktiviteten som vi hadde før
pandemien.
– Intern service v/Eiendomsforvalter tar initiativ
Planprosessen på høsten
– Brukerutvalget informeres om de prosjektene som er under
planlegging for neste år
– Brukerutvalget velger hvilke de vil involvere seg i
– Intern service inviterer brukerrepresentant inn i
oppstartsmøtene for aktuelle prosjekter

Vedtak:

Saken følges opp som foreslått.
157/21

Budsjett 2022
Vedtak:
Brukerutvalget er særskilt opptatt av at budsjettprosessen for 2022 tar
hensyn til at:
 klinikkene prioriterer arbeid med digital hjemmeoppfølging
 alle deler av Vestre Viken prioriterer gjennomføring av
brukerundersøkelser og følger opp resultatene i forbedringsarbeid
 klinikkene prioriterer tid og ressurser til å trene på god
kommunikasjon og samvalgsprosesser
 økt innsats på klinisk forskning

158/21
159/21

Saker til orientering, innkommet post
Ingen saker til behandling.
Digital grunnopplæring for brukerrepresentanter
HSØ ønsker innspill til revisjon av e-læringsprogram for
brukerrepresentanter. Gudrun og Cecilie har gjort et saksforberedende
arbeid. Ungdomsrådet har gjort tilsvarende. Fristen for tilbakemelding til
HSØ er utsatt til 1. november.
Vedtak:
Brukerutvalget og Ungdomsrådet gir en felles tilbakemelding til HSØ hvor
alle våre innspill kommer fram. Saken følges opp i neste møte. Lenke til
kurset Brukermedvirkning - Vestre Viken

160/21

Opplæring for nye medlemmer i BU
Arbeidsgruppen presenterte utkast.
Vedtak:
Tas til etterretning med de innspill som fremkom i møtet.

161/21

Kommende møter
 Styrets årsplan
 Brukerutvalgets års- og møteplan (arbeidsdokument)
Dialogmøte mellom brukerutvalget og styret gjennomføres 19. oktober.
Brukerutvalget inviterer Ungdomsrådets leder til å delta. Brukerutvalget
vil i dialogmøtet med styret ha følgende tema: barn og unge, digital
hjemmeoppfølging og oppfølging av brukerundersøkelser i arbeid med
kontinuerlig forbedring.
Felles møter med Ungdomsrådet skal arrangeres to ganger i året - forslag
november og mai.

162/21

Kongsberg sykehus – BRK-prosjekt sengeposter og poliklinikk ved
prosjektleder Espen Røste
Arbeidsgruppene leverer rapport innen 1. oktober. Styringsgruppen
behandler rapporten 21. oktober.
Vedtak:
Presentasjonen tas til etterretning. Rapporten behandles i Brukerutvalget
19. oktober.

163/21

Presentasjon av Hallingdal sjukestugu
Ved klinikkdirektør May Janne Botha Pedersen og
avdelingssjef/samhandlingssjef Ingeborg H. Rinnaas
Etter en grundig orientering om drift og samarbeidsforhold på Hallingdal
sjukestugu deltok brukerutvalgets medlemmer på en omvisning.
Vedtak:
Tas til orientering
Eventuelt

