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Referat 
 

Møte: Brukerutvalget Tilstede: 
Fra Brukerutvalget:  

Toril Krogsund, Heidi Hansen, Rune 
Hansen Gunnerød, Torun Viervoll, Franck 
Tore Larsen, Dordi S. Strand, Bjørn 
Tolpinrud, Elisabeth Schwencke og 
Lillemor Sandberg  

Fra administrasjonen: 

Helsefaglig sjef Elisabeth Kaasa og 
spesialrådgiver Per-Erik Holo (sekretær) 

Møtedato: 3.9.2018 

Tidspunkt: 09:30-15:00 

Sted: Hallingdal sjukestugu, Ål 

Møteleder:  Toril Krogsund 

Referent: 
Per-Erik Holo 

Forfall: 
Bjørn Tolpinrud 

 

 

Agenda: 
 

 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent. 

 Godkjenning av referat fra møte 4. juni 2018 
Godkjent. 

 Videreføring av tidligere saker 

04/18 
 

Status nytt sykehus i VVHF 
v/prosjektdirektør Rune A. Abrahamsen – utsettes 
 

 Nye saker 

34/18 Orientering om - og omvisning på Hallingdal sjukestugu 
v/avdelingssjef Reidar Aasheim og avdelingssykepleier Ingeborg Rinnaas 
Se presentasjon. 
Brukerutvalget takker for en interessant orientering. 
 

35/18 Oppsummering og gjennomgang av inntrykk mv. etter omvisningen 
Brukerutvalget mener HHS har kommet lang mht sømløs samordning mellom spesialist-, 
kommunehelsetjenste og interkommunalt samarbeid – dette er imponerende. Det 
samme er behandlingen som tilbys lokalt og som gjør at innbyggerne slipper å reise langt. 
 
Inntrykket av utforming mm av lokaler kan tas med og brukes i forbindelse med bygging 
av det nye sykehuset i Drammen.  

36/18 Forberedelser til møte med styret i VVHF oktober 
Det må gjennomgås og planlegges hva Brukerutvalget snakke med styret om i styremøtet 
29.10. Det er ønskelig med innspill/informasjon fra medlemmene basert på hvor de 
deltar (utvalg etc). Brukerutvalget har samlet en time til rådighet. 
Innspill må være klart til neste møte i Brukerutvalget 8.10 slik at disse kan koordineres. 
Sakene som ble tatt opp i 2017 ligger ved som utgangspunkt for årets innspill – se 
vedlegg. 
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37/18 Informasjon om deltakelse i møte i Helse- og omsorgsdepartementet 
Etter invitasjon av AD Lisbeth Sommervoll deltok Toril på møte i HOD i august. Tema var 
hvordan brukerne skal ivaretas i nytt sykehus i samspill med kommunehelsetjeneste og 
fastleger. 
Hun holdt et innlegg på 20 minutter og deltok deretter i et panel hvor de ansatte i HOD 
kunne stille spørsmål. 
 
HOD er imponert over hvordan og i hvilke sammenhenger VVHF inkluder brukerne. 
Brukerutvalget tas på alvor og blir hørt. Det ble konkludert med at brukerne måtte 
brukes mer, og at brukerperspektivet i større grad måtte inn i departementet. 
 

38/18 Hvordan skal Brukerutvalget arbeide for at samvalg skjer i avdelinger og klinikker i 
helseforetaket? 
v/helsefaglig sjef Elisabeth Kaasa 
 
Presentasjon av hvordan VVHF foreløpig har tenkt vi skal arbeide med samvalg – se 
vedlegg. Prosessen er ennå ikke avsluttet. 
Samvalg innebærer et skifte i tankesett for helsepersonell. Pasienten må oppfattes som 
en likeverdig partner. Helsepersonellet må utvikle kompetanse til å ta dialogen med 
pasient for å få frem alternativer for å få pasienten til å velge: Hva er viktig for pasienten? 
 

39/18 Ny oppnevning av medlemmer til Brukerutvalget for VVHF fra 2019 
5 av Brukerutvalgets medlemmene er på valg for 2019 – organisasjonene vil motta 
invitasjon til å foreslå kandidater ca. 1.10. 
 

40/18 Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør Øst 
Brukerutvalget diskuterte innholdet i planen og kommet frem til at det ikke er behov for 
en egen uttalelse, men at en oppsummering kan tas med i VVHF’s svar. Dette da 
tankesettet i den stort sett er sammenfallende med den lokale utviklingsplanen som alt 
har vært til høring. 
 
Vedtak: Elisabeth S. og Dordi sender en oppsummering til Elisabeth Kaasa onsdag 5.9 
før lunsj. Har andre av Brukerutvalgets medlemmer innspill, må disse sendes Dordi og 
Elisabeth S. før dette. 
 

42/18 Tilbakemeldinger fra utvalg og klinikker 

 Se vedlegg - Franck Tores, Elisabeths og Torunns tilbakemeldinger er nå lagt inn i 
dette  

 Heidi har deltatt på møte i programkomitéen for den samlingen VVHF skal arrangere 
for alle ungdomsråd i HSØ. Dette blir første helg i februar og legges til Akser. Tema vil 
være hvordan skal ungdomsrådene bli mer synlig og tryggere i rollen (veien til 
ledelsen), hvordan skal de rekruttere nye medlemmer. Utkast til program ligger ved 

 Det har vært en tøff sommeravvikling på Blakstad, denne kom tett på 
sammenslåingen med Lier. Er fulgt opp tett av klinikkdirektør. 

 Toril er fortsatt med i arbeidsgruppe operative fag på DS (optimalisere bruk av 
operasjonsstuene) og SDI-pasienter. Det opprettes egen avdeling for å sluse disse 
pasientene inn/ut. 

 Toril har holdt foredrag for nye LIS-legere 
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 FAST-prosjekt er startet: hvilke pasienter kan behandles raskt slippe legges inn på 
sykehuset, har størst behov for samhandling/samarbeide 

 Funkis – opplæring utsettes til januar. 
 
 

 Eventuelt 
- 

 


