
 
 
 
Referat 
 
Møte: Brukerutvalget Tilstede: Fra Brukerutvalget:  

Toril Krogsund, Heidi Hansen, Rune 
Hansen Gunnerød, Torun Viervoll, Franck 
Tore Larsen, Dordi S. Strand, Bjørn 
Tolpinrud og Lillemor Sandberg (fra sak 
32/18) 

Fra pasient- og brukerombudet:  

Anne-Lene Egeland Arnesen 

Fra administrasjonen: 

Fagdirektør Halfdan Aass, prosjektdirektør 
Rune Abrahamsen (sak 04/18) og 
spesialrådgiver Per-Erik Holo (sekretær) 

Møtedato: 4.6.2018 
Tidspunkt: 14:00-18:00 
Sted: Wergelandsgate 10, 

møterom Glitre 1 
Møteleder:  Toril Krogsund 

Referent: 
Per-Erik Holo 

Forfall: Helsefaglig sjef Elisabeth Kaasa og 
Elisabeth Schwencke 

 
 
Agenda: 
 
 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent. 
 Godkjenning av referat fra møte 7.mai 2018 

Saken under «Eventuelt» - etablering av brukerkontor på Bærum sykehus: Det presiseres 
at ledelsen på sykehuset er positiv til å vurdere etablering av et brukerkontor 
Ellers ingen kommentarer. 

 Videreføring av tidligere saker 
04/18 
 

Status nytt sykehus i VVHF 
v/prosjektdirektør Rune A. Abrahamsen 
 
Arbeidsgruppene brukerutvalget pt. deltar i vil være operative til oktober 2018. 
Brukerutvalget i VVHF ønsker – og vil få – informasjon parallelt med brukerutvalget for 
byggeprosjektet. 
Presentasjon – se vedlegg 
 
Brukerutvalget takker for presentasjonen. 
 

 Nye saker 
29/18 Direktøren har ordet 

v/fagdirektør Halfdan Aass 
 

• Man har ikke avdekket at situasjonen på avdeling for Klinisk patologi har gått ut 
over kvaliteten på diagnostikk – det har imidlertid vært for lang svartid på ikke-
prioriterte prøver. Dette ser nå ut til å bedres. Ubesatte stillinger vil bli besatt i 
løpet av høsten, det benyttes foreløpig noen innleide vikarer. 
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• Føde/barsel-avdelingene på det nye sykehuset i Drammen: Her vil Barsel ligge i 
etasjen over Føde/Nyfødtintensiv/Operasjon. Det presiseres at mødre og barn på 
Nyfødtintensiv vil være sammen. Det vil bli en viss reduksjon antall senger på 
Barsel, men økning på Føde. Beregnet liggetid er satt til 3 dager etter fødsel. 

• Utviklingsplan er vedtatt – i neste styremøte skal planer konkretiseres for de 
nærmeste årene 

 
30/18 Status Pakkeforløp kreft 

v/fagdirektør Halfdan Aass 
 
Gjennomgang av status – se vedlegg 
 

31/18 Pasient- og Brukerombudet har ordet 
 

• Har hatt svært lite henvendelser i mai 
• Har fulgt en rettsak i Drammen tingrett pga dødsfall v/Drammen sykehus etter at 

pasient ble overført fra sykehus i Spania i 2012. Dom i saken foreligger ennå ikke. 
 

32/18 Tilbakemeldinger fra utvalg og klinikker 
 

• Heidi:  
o Sluttrapport «Organisering og innhold i dag- og døgnbehandling ARA» –

utdypende forklaringer og kommentarer til rapporten 
• Toril:  

o Har deltatt i en arbeidsgruppe Pasientforløp operative fag Drammen 
sykehus. Hensikten er å arbeide mer effektivt ved å få bedre 
pasientflyt/gjennomstrømming. Sluttrapport leveres ledermøte i juni. 

o KEK – drøftingssak på Ringerike 
o Fokusgruppe - Dagkirurgi – nytt sykehus. Etterlyst rom for 

pårørende/ventende. Ikke lagt opp til egen plass annet enn for barn. 
Kommer mer informasjon om dette. Etterspørres også om det er plass i 
omkledningsrom for rullestolbrukere m/ledsager. 

o Pasientprogram vedrørende selvmord år sin gang med fire møter i året. 
• Lillemor:  

o Deltatt på LSU på Kongsberg. Blir bla sett på tiltak mot 
selvmord/smitteffekt hvor målgruppa er elever i den videregående 
skolen. Dette skjer i regi kommunehelsetjeneste/kommuneoverlege 

• Bjørn: 
o Drammen sykehus - fokus har vært på økonomi.  
o Nytt sykehus - Interiørveileder – det som er utarbeidet er meget bra 
o Har deltatt på pasientforløp for kreft/hjerneslag 

 
Se ellers vedlegg 
 

33/18 Høstens møter i Brukerutvalget på Hallingdal Sjukestugu og Avdeling Blakstad 
 
Er bekreftet at møtet 3.9 blir på Hallingdal sjukestugu og at møtet den 8. oktober blir på 
Blakstad. 
Per-Erik avklarer muligheter for reisemuligheter, muligheter for å reise opp den 6.9 og 
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agenda for øvrig. 
 

 Eventuelt 
• Det skal etableres en Programkomité for arrangere en felles samling for 

ungdomsråd i HSØ i januar/februar 2019. Ungdomsrådet i VVHF har 
ansvar for komitéen, Brukerutvalget er oppfordret til å bistå. 
 
Vedtak: Heidi Hansen deltar i programkomitéen fra Brukerutvalget 
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