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Referat 
 

Møte: Brukerutvalget Tilstede: 
Fra Brukerutvalget:  

Toril Krogsund, Heidi Hansen, Kjell Jensen 
(1. sak under Eventuelt), Lillemor 
Sandberg, Rune Hansen Gunnerød, Torun 
Viervoll, Franck Tore Larsen, Elisabeth 
Schwencke, Dordi S. Strand, Bjørn 
Tolpinrud 

Fra administrasjonen: 

Administrerende direktør Nils F. Wisløff 
(sak 20/18 og 04/18), helsefaglig sjef 
Elisabeth Kaasa, prosjektdirektør Rune A. 
Abrahamsen (sak 20/18 og 04/18) og 
spesialrådgiver Per-Erik Holo (sekretær) 

Møtedato: 16.04.2018 

Tidspunkt: 14:00-18:00 

Sted: Wergelandsgate 10, 
møterom Glitre 1 

Møteleder:  Toril Krogsund 

Referent: 
Per-Erik Holo 

Forfall: 
Anne-Lene Egeland Arnesen 

 

 

Agenda: 
 

 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Leder åpnet møtet og ba om å få ta en eventueltsak først i møtet. Innkalling og saksliste 
ble godkjent med denne endringen.  
 

 Godkjenning av referat fra møte 5. mars 2018 
Referat godkjent. 
 

 Videreføring av tidligere saker 

04/18 Status nytt sykehus i VVHF 
v/administrerende direktør Nils F. Wisløff og prosjektdirektør Rune A. Abrahamsen 
 
Planarbeidet går sin gang, fordelt i to «stolper».  

 Byggherren (HSØ) har organiser den ene delen rettet mot Sykehusbygg 

 VVHF har ansvar for en prosjektorganisasjon som bruker  
Det er et samspill mellom disse, og for avstemming har man «AD-møtet» en gang pr mnd 
hvor administrerende direktør møter representanter for de to «stolpene». 
 
Se ellers vedlagte presentasjon som ble gjennomgått av Rune A. Abrahamsen. 
 
Det er nedsatt et eget brukerutvalg for det nye sykehuset. Dette administreres av HSØ. 
Her deltar: 

 Nestleder i det regionale brukerutvalget i HSØ: Rune Kløvtveit 

 Leder av brukerutvalget i VVHF: Toril Krogsund 

 Medlem av brukerutvalget i VVHF: Franck Tore Larsen 
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 Medlemmer oppnevnt spesielt for dette utvalget: 
o Runar Kvam 
o Harald Neerland 
o Sebastian Evensen (fra Ungdomsrådet) 

 
 

16/18 Utviklingsplan 2035 for Vestre Viken helseforetak 

 Oversikt over høringsinnspill 
v/helsefaglig sjef Elisabeth Kaasa 
 
Det er levert 39 høringssvar. 22 av 26 kommuner har gitt høringsinnspill.  
Det er generelt gjennomarbeidede svar. Kommunene melder at de opplevd å ha blitt 
involvert og hørt i prosessen. 
Se vedlegg. 
 

 Nye saker 

20/18 Direktøren har ordet  
v/administrerende direktør Nils F. Wisløff 
 
Styret skal behandle Økonomisk langtidsplan om 14 dager. Mye av planarbeidet preges 
av beslutning om å bygge nytt sykehus. Dette gir krav til økt overskudd. 
Planen tar høyde for kostnader som vil øke: Eks. dyre medikamenter, hjelpemidler i 
hjemmet og IKT-kostnader. 
Det er et pågående arbeid for å hente ut ytterlige gevinster, bla gjennom sykehus i 
nettverk. 
Økonomisk langtidsplan bygger på eksisterende vedtak – ingen nye - kun en ny 
sammenstilling. 
 

21/18 Pasient- og Brukerombudet har ordet 
Utgår 
 

22/18 Tilbakemeldinger fra utvalg og klinikker 
Se tidligere utsende dokumenter. 
Heidi og Toril har deltatt i møte for ledere/nestledere i HSØ på Hamar. Stikkord for tema: 

 Brukerstyrte poliklinikker 

 Kronikerstrategi 

 Samvalg 

 Honorering av brukermedvirkere 
 



 
 

 

3 

 

 Eventuelt 

 I den siste tiden er brukerutvalget omtalt i media. Toril inviterte til dialog om 
hvordan brukerutvalgets medlemmer opplever omtalen i media, og 
tilbakemelding på hvordan brukerutvalget best kan følge opp lignende omtaler. 
 
I dialogen vektla medlemmene at det er viktig at alle følger retningslinjer i 
mandatet: 

«Brukerutvalget uttaler seg i media gjennom leder eller annet medlem 
etter avtale med leder». 

 
De vektla at brukerutvalget skal stå samlet utad, og at det er leder som skal 
uttale seg til media om saker.  
 
Under behandling av denne saken valgte Kjell Jensen å trekke seg fra 
Brukerutvalget med umiddelbar virkning og forlot møtet. 
 
Avslutningsvis ga utvalgets medlemmer støtte til at leder tok opp medieomtalen 
som en eventueltsak i møtet, og mente at alle hadde fått mulighet til å belyse 
denne på en god måte.  
 
Sekretær sender underretning til FFO om at Kjell Jensen har trukket seg. 

 

 Arbeidsgrupper nytt sykehus – Torunn har behov for erstatning av personlige 
årsaker. Kan Elisabeth/Bjørn overta (om ønskelig midlertidig)?  
Vedtak: Torunn/Elisabeth avstemmer dette. 

 Franck Tore: Henvendelse fra SAFO som ønsker tatt opp at det sikres gode 
tjenester til voksne pasienter som har problemer med å forstå og gjøre seg 
forstått. Se vedlegg. Hvordan forholder Vestre Viken seg til dette? 
Vedtak: Henvendelsen oversendes Elisabeth som avklarer vider oppfølging og 
svar. 

 Brukerutvalgsmøte på Hallingdal sjukustugu/Blakstad. 
Vedtak: Vi prøver få til møte på Blakstad 4.6 og HSS 3.9. Elisabeth K/Per-Erik 
sjekker ut om dette er mulig. 

 Behov for omfordeling av Kjells oppgaver: 
o PHT: Lillemor 
o Kongsberg: Lillemor tar dette alene inntil videre 
o Trygg utskriving - 4. læringsnettverk (Elisabeth S/Torun) 
o Trygg utskriving – fokusgruppe (Elisabeth S/Torun) 
o Nytt sykehus: Interiørveileder (Bjørn forespørres av Elisabeth S) 
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