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Referat 
 

Møte: Brukerutvalget Tilstede: 
Fra Brukerutvalget:  

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

Fra det regionale brukerutvalget: 

Maria T. Bjerke 

Fra pasient- og brukerombudet: 

Anne-Lene Egeland Arnesen 

Fra administrasjonen: 

Samhandlingssjef VVHF Christine 
Furuholmen (sak 43/18) 

Direktør Kari Jussi Lønning og 
spesialrådgiver Jens Kristian Jebsen (sak 
44/18)  

Direktør Cecile B. Løken og Jan Terje 
Henriksen (sak 47/18) 

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

Møtedato: 8.10.2018 

Tidspunkt: 14:00-18:00 

Sted: Wergelandsgate 10, 
drammen 

Møteleder:  Toril Krogsund 

Referent: 
Per-Erik Holo 

Forfall: 
Dordi S. Strand, Lillemor Sandberg, Franck 
Tore Larsen 

 

 

Agenda: 
 

 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent. 
 

 Godkjenning av referat fra møte 3. september 2018 
Godkjent. 
 

 Videreføring av tidligere saker 

04/18 
 

Status nytt sykehus i VVHF 
v/prosjektdirektør Rune A. Abrahamsen  
Utgår - det vises til egen invitasjon til informasjonsmøte 12.10 om Nytt sykehus i 
Drammen. 
 

36/18 Forberedelser til møte med styret i VVHF i oktober 
Møtet er 29.10. Tanker om hva man tar opp: 

 Opplevelser fra KKU Ringerike 

 De lokale samarbeidsutvalg – utfordringer med at ansvar for rehabilitering 
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overføres kommunene  

 Hva man arbeider med i KEK 

 Å være brukerrepresentant i Forskningsutvalget 

 Kontinuerlig oppfølging av Rus og psykisk helse 

 LSU – viktig med deltakelse fra klinikkene i og med at kommunene får stadig 
større ansvar vedr rehabilitering  

 Optimalisering av Drammen sykehus – samme dags innleggelse – areal og 
nødvendig organisering av dette – rekker man «den gode samtalen»? 

 FAST – hva er viktig? 

 Pakkeforløp 

 Forholdet mellom brukerorganisasjonen og klinikkene 
 
Alle tenker gjennom innspillene før møtet. 
 

39/18 Ny oppnevning av medlemmer til Brukerutvalget for VVHF fra 2019 
Invitasjon er sendt alle aktuelle foreninger. Frist for å innstille kandidater er 15.11.2018. 
 

 Nye saker 

43/18 Hvordan sikre gode tjenester til voksne pasienter som har problemer med å forstå og 
gjøre seg forstått 
v/samhandlingssjef VVHF Christine Furuholmen 
 
Bakgrunn for innlegget er en henvendelse fra SAFO som ble tatt opp i møtet i april. 
Redegjørelse - se vedlegg. 
 
Brukerutvalget takker for redegjørelsen. 
 

44/18 Kompetansestrategi for VVHF 
v/direktør Kari Jussi Lønning og spesialrådgiver Jens Kristian Jebsen 
Informasjon av strategien – se vedlegg. 
 
Det er ønskelig med brukerrepresentant i arbeidsgruppa som kan tilbakemelde til 
brukerutvalget og sørge for tett oppfølging av prosjektet. 
 
Vedtak: Brukerutvalget s representant i arbeidsgruppa er Torunn Viervoll 
 

45/18 Pasient- og Brukerombudet har ordet 

 Høring fra HOD om etablering av et nasjonalt eldre og pasient- og brukerombud. 
Svarfrist januar 2019 

 Ivaretakelse av eldre i poliklinikk/bildediagnostikk. Vanskelig med venting – hvem 
trenger ekstra oppfølging for at dette skal bli en ok opplevelse 

 Kognitivt svekkede (pga demens, sykdom, medisinering) – for at sykehuset skal 
ha bedre kontroll på disse har uniformerte Securitasvakter vært benyttet til – 
dette har skapt usikkerhet/uhygge. Behov for opplæring og at man ikke har 
uniform. 

 Ved fristbrudd eller antatt fristbrudd kontakter helseforetaket Helfo 
direkte og de blir enige om å overføre pasienten til annet sykehus for uten 
at pasienten er kontaktet, forespurt eller har gitt samtykke. Denne 
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praksisen må opphøre fordi pasienten har rett til medvirkning ved valg av 
behandlingssted.  

 Henvendelser fra brukere på Tyrifjord – disse går på organisering og det antas at 
disse er på «bestilling» fra de ansatte. Det må også her pekes på samhandling – 
mye av ettervernet skal nå foregå i kommunene. 

 Klage på svar fra Pasientreisekontoret – pasienter føler seg avvist. Blir tatt opp 
med kontoret. 

 Generelt mye å gjøre på kontoret. 
 

46/18 Tilbakemeldinger fra styremøtet vedrørende behandlingssted Tyrifjord 
v/Toril og Heidi 
All informasjon om omorganisering av Tyrifjord inkl. henvendelsen brukerutvalget har 
fått, lå i saksdokumentene til styret.  
Styret etterlyste mer informasjon og stilte derfor en del spørsmål som klinikkdirektør 
svarte på. Det ble deretter vedtatt at behandlingstilbudet skal flyttes til Torsberg på 
Konnerud. 
Styret vil følge med på at behandlingen blir i henhold til intensjonene og at tid for 
ettervern kan tas opp igjen dersom denne blir for kort. 
 

47/18 Teknologstrategi for VVHF 
v/direktør Cecile B. Løken og prosessveileder Jan Tor Henriksen 
Presentasjon – se vedlegg. 
 
Vedtak: Brukerutvalget får utkast til teknologistrategi til høring i november/desember.  
En representant fra brukerutvalget deltar i referansegruppen: Elisabeth eller Rune 
deltar fra brukerutvalget (ser an møteplan) 
 

48/18 Tilbakemeldinger fra utvalg og klinikker 
Se oppdatert vedlegg. 
 

49/18 Pakkeforløp og pasientforløp 

 Orientering om «Alternative modeller for regulering av pasientforløp og 
registrering av ventetider i spesialisthelsetjenesten» 

o Brukerutvalget har mottatt et høringsdokument som pga tidsfristen ikke 
har vært fullstendig behandlet – det er kun gjennomgått av leder. Det er 
snakk om valg av mellom tre fremtidige modeller: VVHF ønsker modell A, 
brukerutvalget ønsker B og i fremtiden ønsker alle at arbeider for modell 
C. Dokumentet ligger ved. 

 Involvering av brukerutvalget i arbeidet med pakkeforløp og pasientforløp 
o Hva tenker brukerutvalget om videre pasientforløp – innspill til 

hvordan man ønsker å bli involvert. 
 

 Eventuelt 

 Overføring til kommunen – hva ligger i pakkeforløpene? 
 BU må etterlyse hva som ligger i behandlingsplanene. Tas opp på neste møte 
5.11. 
 

 


