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Referat 
 

Møte: Brukerutvalget Tilstede: 
Fra Brukerutvalget:  

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

Spesialrådgiver Bente C. Monsen (sak 
58/18), AD Lisbeth Sommervoll (sak 29 og 
57/18), klinikkdirektør Kristen Hørthe og 
spesialrådgiver Kristin Tafjord Lærum (sak 
54, 56 og 57/18) og økonomidirektør 
Mette Lise Lindblad (sak 61/18) 

Fra pasient- og brukerombudet: 

Anne-Lene Egeland Arnesen 

Fra administrasjonen: 

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

Møtedato: 03.12.2018 

Tidspunkt: 14:00-18:00 

Sted: Wergelandsgate 10, 
Drammen 
Møterom Glitre 1 

Møteleder:  Toril Krogsund 

Referent: 

Per-Erik Holo 

Forfall: 
Franck Tore Larsen 

Anne-Lise Kristensen (Pasient- og 
brukerombudet i Akershus) 

 

 

Agenda: 
 

 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent. 

 Godkjenning av referat fra møte 5. november 2018 
Godkjent. 
 

 Videreføring av tidligere saker 

29/18 Direktøren har ordet 
 v/administrerende direktør Lisbeth Sommervoll 
 
AD ønsker at brukerutvalgets rolle endres slik at samarbeidet med henne blir tettere og 
utvalget kan fungere som hennes «styre». 
Kvalitet og pasientsikkerhet blir mer sentralt, og det vil være viktig å følge opp hvordan 
tjenestene virker for pasient og pårørende. Daglig risikostyring blir sentralt i dette (Grønt 
kors). Brukerutvalget utfordres på hvordan de kan ta denne rollen. 
AD ønsker videre et styringssystem hvor pasientenes erfaringer synliggjøres og kan følges 
opp. 
Vedtak: Brukerutvalget støtter disse tankene og ønsker å bli involvert på denne måten. 
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45/18 Pasient- og Brukerombudet har ordet 

 Har generelt mye å gjøre om dagen. 

 Manglende renhold på Drammen sykehus følges opp 

 Har vært vanskelig å finne telefonnummer for å avbestille time fra Drammen 
sykehus. Brevmaler er nå endret. 

 Har vært på uanmeldt besøk ARA Konnerud og snakket med pasientene. 
Bekrefter at de har vært noe involvert i interne forhold rundt flytting, men det 
har gått stort sett greit. Lokalene kunne vært noe mer ferdigstilt ved innflytting. 
Savner aktivitetstilbud – det jobbes med dette. De som ønsker får en måned 
forlenget opphold for å ta igjen ev tapt behandling. Alle er oppfordret til å ta 
kontakt ved ev misnøye/problemer 

 Hatt undervisning i BUP med ungdomsrådet til stede. Tema var helserettslig 
myndighetsalder. Dette var ny informasjon for medlemmene av ungdomsrådet 
som aldri fått denne rettighetsinformasjonen før. Følger opp dette bl. a. med UR, 
som også ønsker denne informasjonen skriftlig. 

 Helseforetakets ansvar inkluderer også å hente/bringe pasienter hvis pasientens 
helsetilstand tilsier det. Dette gjelder både transport og ledsager. Dette ansvaret 
er ikke synliggjort i særlig grad.  

 

48/18 Tilbakemeldinger fra utvalg og klinikker 
Se vedlegg 

54/18 FACT 

 Status oppstart 

 FACT sikkerhet 
v/avdelingssjef Kristin Tafjord Lærum 
 
Presentasjon av tilbudet - se vedlegg, samt presseklipp fra Budstikka. 
Brukerutvalget takker for informasjonen. 
 

56/18 Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter  
v/avdelingssjef Kristin Tafjord Lærum - utgår 
 

 Nye saker 

57/18 Selvmordsforebyggende tiltak i Klinikk for psykisk helse og rus 
v/klinikkdirektør Kirsten Hørthe 
Gjennomgang av hvordan klinikken arbeider med temaet, ref. omtale i media. 
Se vedlegg. 
Brukerutvalget er fornøyd med hvordan klinikken arbeider med problemstillingen, og 
at dette tas inn i kvalitetsutvalg og ledermøter. 
 

58/18 Informering om ForBedring 2018 
v/spesialrådgiver Bente C. Monsen 
 
Presentasjon av undersøkelsen som var ny i 2018. Dette som en erstatning for 
medarbeiderundersøkelsen og pasientsikkerhetsundersøkelsen som tidligere ble 
gjennomført hver for seg – se vedlegg. 
 
Vedtak: Brukerutvalget støtter at denne koblingen har kommet da man ser en klar 
sammenheng i disse sakene, og ønsker å bli holdt orientert om vider arbeid på dette 
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området. 
 

59/18 Høring for nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud 
v/helsefaglig sjef Elisabeth Kaasa 
Høringen er ikke trukket, men det er nå bevilget midler til eget eldreombud i utkast til 
statsbudsjett. Denne endringen gjør at nåværende ordning med pasient og brukerombud 
vil bli opprettholdt. 
Vestre Viken mener dette er den beste ordningen, og har ut fra dette utarbeidet et notat 
som ble sendt brukerutvalget i forkant av møtet. 
BU støtter innspillet i foreløpig utkast og har følgende tilleggskommentar:  

«Uansett valg av fremtidig organiseringsform er det viktig at rådgivertjenestene 
er tilgjengelige lokalt der folk bor, og at terskelen for å henvende seg skal være 
lav. Den lokale kunnskapen er viktig for å kunne drive forbedringsarbeid.»  

 
Vedtak: Brukerutvalget slutter seg til konklusjonene i det utarbeidede notatet. 
 

60/18 Innhold i strategiplan 2019-2022 
v/helsefaglig sjef Elisabeth Kaasa 
 
Skisse til strategiplan ble gjennomgått. 
Brukermedvirkning og brukerfokus er her svært tydelig og stiller nye krav til 
brukerutvalget - ref. sak 29/18. Hvilke verktøy må brukerutvalget ha, og hvordan skal 
man jobbe for å fylle denne rollen? 
 

61/18 Budsjett 2019 for VVHF 
v/økonomidirektør Mette Lise Lindblad 
 
Orientering om budsjettprosessen, status pr i dag og arbeidet videre fremover. 
 Se vedlegg. 
 

 Eventuelt 

 Torun tok opp at innsending av saker til brukerutvalget – ref sak 29/18 – 
metodikk for innsending bør avstemmes med innspill fra AD. 
Vedtak: Arbeidsutvalget lager et forslag om hvordan dialog med AD skal skje og 
hvordan aktiviteter skal tilbakemeldes. 

 Vider at Læring på tvers er viktig for å sikre gjennomgående 
implementering horisontalt og vertikalt f.eks. når avvik skal lukkes, 

 må inn i Kompetanse strategien evt. også i Innovasjonsstrategien.Følgende 
spørsmål ble reist: 

o Vil pasientene være tjent med at innovasjon får høyere status, og 
bør dette omtales i strategien? 

o Kan kompetanse for brukerrepresentantene nevnes i kompetanse 
strategien?  

BU svarte bekreftende på siste, men det ble også påpekt at de endringer 
som ble forespeilet i BU møtet vedr. BU ´s rolle, virksomhet samt kontakt 
med AD trolig vil gjøre dette overflødig. 
 

 Prosessen med utvelgelse av nye medlemmer til brukerutvalget for 2019 -2020: 
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Alle involverte organisasjoner er bedt om å foreslå kandidater. Det er 
gjennomført samtaler med alle de foreslåtte kandidater.  
Styret oppnevner nye medlemmer til brukerutvalget på styremøtet 17.12. 

 

 


