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Referat 
 

Møte: Brukerutvalget Tilstede: 
Fra Brukerutvalget:  

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

Fra pasient- og brukerombudet:  

Anne-Lene Egeland Arnesen 

Fra administrasjonen: 

Administrerende direktør Nils F. Wisløff 
(sak 12/18), fagdirektør Halfdan Aass (sak 
16/18), helsefaglig sjef Elisabeth Kaasa, og 
spesialrådgiver Per-Erik Holo (sekretær) 

Møtedato: 05.03.2018 

Tidspunkt: 14:00-18:00 

Sted: Wergelandsgate 10, 
møterom Glitre 1 

Møteleder:  Toril Krogsund 

Referent: 
Per-Erik Holo 

Forfall: 
Heidi Hansen 

 

 

Agenda: 
 

 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 = OK 

 Godkjenning av referat fra møte 12. februar 2018 
=OK 

 Videreføring av tidligere saker 

03/18 Status nytt sykehus i VVHF 
v/prosjektdirektør Rune A. Abrahamsen 
Utsettes 

 Nye saker 

12/18 Direktøren har ordet  

 Det er ansatt ny administrerende direktør i  Vestre Viken: Lisbeth Sommervoll  

 Lier sykehus er nå nedlagt, Blakstad sykehus er fullt oppbygd og miljøene 
fusjonert med et felles fagmiljø 

 Avdeling for klinisk patologi på DS: Her foreligger nå en PWC-rapport som 
kartlegger de faktiske forhold rundt koding og fakturering. Det fremkommer at 
Vestre Viken ihht regelverket har overfakturert HELFO for ca 1 million kroner/år 
siden 2002-3. Feilaktige koblinger i datasystemet ligger til grunn for generering 
av denne merinntekten. Feilkoblingen opphørte ved innføring av ny versjon av 
datasystemet i 2017. På denne bakgrunn har HELFO politianmeld Vestre Viken 
med påstand om grovt bedrageri. Rapporten omtaler også systemsvakheter i 
tilknytning til varslingsinstituttet. Som et resultat av dette gjennomgås 
internkontrollsystemet i helseforetaket. Det er ikke dokumentert forhold i saken 
som har gitt konsekvenser for pasientene. 

 Sykehus i nettverk – tankegangen er hentet fra nasjonal sykehusplan 
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o Utkast til saksfremlegg ble fremlagt i møtet 
Saksfremlegget skal være ferdig mandag 12.3 – eventuelle innspill til fra 
Brukerutvalget må komme før dette 

o Vedtak: Utvalgets medlemmer gjennomgår utkastet og oversender 
samlede innspill til Toril som oversender disse til Halfdan Aass innen 
mandag 12.3 

 

13/18 Publisering av pasienthendelser 
v/spesialrådgiver Tor-Arne Engebretsen 
Utsettes 
 

14/18 Pasient- og Brukerombudet har ordet 
Gjennomgang av ombudets årsmelding – se vedlegg 
Tilgang hele årsmeldingen: 
https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/buskerud#%C3%85rsmeldinger 
 
Vedtak: Brukerutvalget takker for redegjørelsen. 
 

15/18 Oppdrag og bestilling 2018 for Vestre Viken HF 
v/fagdirektør Halfdan Aass 
Gjennomgang av dokumentet – se vedlegg. 
Vedtak: Brukerutvalget takker for gjennomgangen. 
Medlemmene oppfordres til å passe på at oppdragsdokumentet blir fulgt opp. 
 

16/18 Utviklingsplan 2035 for Vestre Viken helseforetak – godkjenning av høringsutkast 
v/arbeidsgruppa 
Utkast fra gruppa – se vedlegg. Dette ble gjennomgått og diskutert. 
Etter forslag fra Bjørn tas inn formuleringer om brukerorganisasjonenes betydning. 
Vedtak: Ytterlige kommentarer kan fortsatt sendes Torunn, hun sender oppdatert 
høringsnotat til postmottak@vestreviken.no innen fristen 23.3 
 

17/18 Tilbakemeldinger fra utvalg og klinikker 
Se vedlegg 

 Toril har vært på møte 28.2 i forbindelse med sammenslåingen Lier/Blakstad. Alt 
i rute med utflyttingen. Fikk omvisning i nye lokaler etter møtet, imponert over 
disse, det ser veldig bra ut for pasienter og pårørende 

 Andre tilbakemeldinger tas med neste referat 
 

19/18 Ønske om besøksrunde i Vestre Viken? 
Det er ønskelig med dette, prioritet bør være Hallingdal sjukustugu og Blakstad sykehus. 
Arbeidsutvalget ser på mulighet for dette, bla. praktiske forhold og kostnader 
 

 Eventuelt 
Intet 
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