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Referat 
 
Møte: Brukerutvalget Tilstede: 

Fra Brukerutvalget:  

Toril Krogsund, Torunn Viervoll, Rune 
Hansen Gunnerød, Franck Tore Larsen, 
Lillemor Sandberg, Heidi Hansen, 
Elisabeth Schwencke, Dordi S. Strand, 
Grethe Synnøve Karlsen og Cecilie 
Bråten. 

Innledere: 

Avdelingsleder Kjersti Lohne Enersen 

og rådgiver Berit Helmersmo Fjelltoft 
(5/19) 

Adm. direktør Lisbeth Sommervoll 
(16/19) 

Fagdirektør Halfdan Aass (17/19) 

Direktør Rune Abrahamsen (18/19) 

Fra administrasjonen: 

Helsefaglig sjef Elisabeth Kaasa 

Spesialrådgiver Jens Kristian Jebsen 
(sekretær) 

Møtedato: 8. april 2019 
Tidspunkt: 14:00 – 18:00 
Sted: Glitre 1, møterom 

Wergelandsgate 10 
Møteleder:  Toril Krogsund 

Referent: 

Jens Kristian Jebsen 

Forfall: 
Anne-Lene Egeland Arnesen 

 

 
 
Agenda                                                        
 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent. 
  Godkjenning av referat fra møtet 11. mars 2019 

Grethe hadde innspill til sak 16/19. Foreslo å endre teksten i konklusjonen til 
«Saken tas til orientering». Det var enighet i Brukerutvalget om denne endringen. 
 

Videreføring av tidligere saker 
03/19 Brukerutvalgets fokusområder i 2019  

Leder Toril Krogsund gjennomgikk grunnleggende føringer i mandatet når det 
gjelder Brukerutvalgets rolle og arbeidsform i Vestre Viken. Toril løftet følgende 
fokusområder, ut fra hva som ofte løftes opp i tilbakemeldinger fra medlemmene i 
Brukerutvalget: 

- Samvalg 
- Ernæring 
- Korridorpasienter 

 
Toril refererte til ulike tilbakemeldinger og nylige erfaringer knyttet til overnevnte 
fokusområder. 
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Dordi har sett på ulike styringsdokumenter og arbeidet med en strategiplan for 
Brukerutvalget. Viser til at flere viktige fokusområder også er aktuelle, for 
eksempel når det gjelder kreftbehandling. Hun foreslo at disse temaene kan 
diskuteres nærmere i et møte om hvordan strategiplan, årsplan osv. kan utformes. 
 
I den påfølgende dialogen ble det løftet flere problemstillinger, som informasjon fra 
styremøtene, hvordan forholde seg til ulike klinikker, hvordan spille inn saker til 
agenda/eventuelt. Det ble også diskutert hva som er en generell sak som kan 
drøftes og hva som er en mer personlig sak, og muligheten av å løfte enkeltsaker ut 
fra et mer prinsipielt ståsted. I tillegg ble det diskutert hvordan man skal forholde 
seg når man er i møter med flere klinikker og utvalg. 
 
Brukerutvalget vil følge opp fokusområdene samvalg, ernæring og 
korridorpasienter i 2019. Utvalget vil komme tilbake til spørsmålet om å 
utarbeide nærmere dokumenter for egen virksomhet. 
 

5/19 Rengjøring Drammen sykehus 
Avdelingssjef Kjersti Lohne Enersen og rådgiver Berit Helmersmo Fjelltoft ved hhv. 
KIS og medisinsk avdeling på Drammen sykehus redegjorde for bakgrunn og 
oppføling av saken. Vurdering av renhold gjøres umiddelbart etter renhold. I en 
treukers periode har det vært undersøkt hva som er status på avdelingen på 
ettermiddagen. Renholdet er på formiddag. Funnene er kartlagt. Alle ansatte har 
lært å bruke UV-lys, og ila 2019 skal det igangsettes mikrobiologisk 
hygienekontroll og renholderne skal bli bedre på berøringspunkter. 
 
Medisinsk avdeling er en stor og aktiv avdeling, med svært syke og pleietrengende 
pasienter. Det stilles derfor store krav til renhold. Det er flere grunner til 
luktproblem, både sykdommer hos pasienten, gulvbelegg og at flere pasienter 
samlet på samme rom. Det faste personalet har ikke kapasitet til å rengjøre 
underveis i løpet av dagen slik at toaletter og annet blir luktfritt. Det er imidlertid 
gode rutiner for smittevern. Saken vil følges opp videre med forsøk på å finne gode 
tiltak for bedre renhold. 
 
Brevet fra pasientombudet som var bakgrunn for saken er svart ut. I dette brevet 
gis det tilbakemelding på at smittevernrutinene er gode, men at det er mulighet for 
forbedring på andre områder. 
 
Brukerutvalget takker for orientering. 
 

Nye saker 
16/19 «Slik vil jeg arbeide for å styrke kvalitet og pasientsikkerhet» 

Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll redegjorde for prioriterte områder i 
spesialisthelsetjenesten, både nasjonalt, regionalt og i Vestre Viken. Måloppnåelse 
skal skje i tråd med prinsipper knyttet til «pasientens helsetjeneste». Det ble vist til 
sammenhengen mellom nasjonale føringer i statsbudsjett osv., til regional og lokal 
utviklingsplan. Revisjoner viser forbedringspotensial knyttet til egen styring og 
kvalitetsforbedring.  Ulike kunnskapskilder må brukes bedre for å få grunnlag for 
forbedring, særlig når det gjelder pasientsikkerhet, fremme «beste praksis», godt 
samarbeid og effektivitet. 
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I den oppfølgende dialogen ble det blant annet fra Brukerutvalget løftet opp at det 
må være like viktig å arbeide for god kvalitet som for god økonomi og at dette blir 
en del av styrets arbeid. Videre ble det understreket at brukermedvirkning er viktig 
for kvalitetsutviklingen og at dette kan forbedres på flere områder. 
 
Lisbeth Sommervoll inviterte Brukerutvalget til å gi henne innspill til 
forbedringsområder og reduksjon av uønsket praksis. 
 
Brukerutvalget takker for orienteringen og dialog med administrerende 
direktør. 
 

17/19 Beredskapsarbeid og planer i Vestre Viken 
Fagdirektør Halfdan Aas orienterte om beredskapsarbeidet i Vestre Viken.  Det ble 
vist til konkrete saker som har aktivert beredskapsplanene, herunder hendelsene 
på Utøya. Det ble videre gjort rede for beredskapsorganisasjonen og planverk, 
ledelse og konsekvenser at ulike beredskapsnivåer. 
 
Brukerutvalget takker for orientering. 
 

18/19 Status nytt sykehus i Drammen 
Direktør Rune Abrahamsen redegjorde for status for nytt sykehus. Endelig vedtak 
om nytt sykehus er truffet 13.3.2019. Vedtaket peker på ulike prosjekter som skal 
tilrettelegge for at det er økonomisk grunnlag for nybygging, herunder 
organisasjonsutvikling og gevinstrealisering. Det etableres et mottaksprosjekt som 
tar for seg organisasjonsutvikling, forberedelse av flytting, opplæring, driftsfase 
osv. Brukerutvalget skal være representert i styringsgruppen til mottaksprosjektet. 
 
Detaljregulering er vedtatt av Lier og Drammen kommune og er på høring. 
Byggestart er satt til 15. oktober 2019. 
 
Brukerutvalget takker for orienteringen. 
 

19/19 Planlegging av Brukerutvalgets møte på Ringerike 
- Planlagt møte flyttes fra mai til 17. juni for å kunne treffe klinikkdirektøren. 
- Det er ønskelig å kunne observere hvordan Ringerike sykehus trener for å 

håndtere større hendelser. 
- Videre agenda følges opp i AU. 

 Eventuelt  
Toril tok opp hensiktsmessig lengde på utvalgsmøtene i lys av erfaringen med fem 
timers møte 11. mars. Det ble spilt inn at et alternativ er å samles to til fire ganger i 
året der utvalget kan arbeide med en litt mindre stram organisering. 
 
Det tas initiativ til å undersøke om det er budsjettdekning for to ekstra møter 
i året. 
 

 


