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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, 
Cecile Bråthen og Grethe Synnøve 
Karlsen (fra sak 21/19) 

Eksterne innledere: 

Pasient og brukerombud Anne-Lene 
Egeland Arnesen og Oddvar T. Faltin 
(sak 22/19)  

Fra administrasjonen: 

Avdelingssjef Christine Furuholmen 
(sak 20/19) 

Prosjektleder Inger Marie Andersen 
(sak 21/19) 

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

Møtedato: 13. mai 2019 
Tidspunkt: 14:00 – 18:00 
Sted: Glitre 1, møterom 

Wergelandsgate 10 
Møteleder:  Toril Krogsund 

Referent: Per-Erik Holo Forfall:  

 
Agenda                                                        
 Godkjenning av innkalling og saksliste 

OK 
  Godkjenning av referat fra møtet 8. april 2019 

OK 
Videreføring av tidligere saker 
19/09 Brukerutvalgets juni-møte på Ringerike. 

Informasjon om opplegget for møtet. Mulig innhold: 

 Rigge en BEST-trening 

 Korridorpasienter – hva gjør RS 

 Aktiviteter i forbindelse med BRK 

 LMS-senter på RS, spesielt med tanke på kurs for pårørende (Kan eventuelt 
følges opp på et senere møte) 

 Omvisning, for eksempel organisering på sengetun 
 
Møterom kommer, praktiske forhold som kjøres avklares mellom medlemmene. 
Tidsplan etc. og endelig program avklares i AU. 

Nye saker 
20/19 Orientering om FAST 

v/ Elisabeth Kaasa og Christine Furuholmen 
Presentasjon om status av FAST (Felles Ansvar Standardiserte Tjenester). 
Se vedlegg. 
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Brukerutvalget takker for informasjonen. 

21/19 Informasjon om tilrettelegging av digitalt innsyn i egen journal 
v/ Inger Marie Andersen 
Prosjektet er initiert av HSØ – skal gi pasienter tilgang til journal på helsenorge.no.  
VVHF er pilot fra 3.6. Informasjon om pasienter og brukere gis i august/september.. 
Se vedlegg. 
Brukerutvalget takker for informasjonen. 

22/19 Orientering om årlig melding fra Pasient- og brukerombudene 
v/ Anne-Lene Egeland Arnesen og Oddvar T. Faltin 
Gjennomgang av deres rapporter (Oslo og Akershus og Buskerud). 
 
Hele rapporten ligger her for Buskerud: https://helsenorge.no/pasient-og-
brukerombudet/buskerud#%C3%85rsmeldinger 
Oslo og akershus. https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/oslo-og-
akershus#%C3%85rsmeldinger 
Presentasjonene - se vedlegg. 
Brukerutvalget takker for informasjonen. 

23/19 Gjennomgang av klinikker og prosjekter 
v/ medlemmene i Brukerutvalget 

 Toril redegjorde for hva leder og nestleder har deltatt på siden siste møte 

 Franck tok opp at det fortsatt sendes ut innkalling til behandling med 
mangelfull angivelse om sted og innhold. 

 Samstemming av legemiddellister – store avvik – må settes fokus på dette. 
De mottatte tilbakemeldinger ligger ved. 

24/19 Oppstart av Brukerutvalg for nytt sykehus i Drammen – Hvordan sikre hensiktsmessig 
samhandling og dialog? 
v/ Toril Krogsund 
 
Informasjon fra møte for brukerutvalg for nytt sykehus i Drammen: 

 Det etableres egen «Sykehusbyggskole» for opplæring av nye 
brukerrepresentanter 

 Status på prosjekt nytt sykehus i drammen. 

 Fremdriftsplan 

 Oppgaver i prosjektet i 2019 

 7 prinsipper for universell utforming  

 Logistikk/Ikt 

 Sengerom/bad i somatisk område 

 Poliklinisk område somatikk 

 Møteplan 2019/20 

 Neste møte august – ytterlige tre møter planlagt 
 
Må avklares hvordan brukerutvalget i VVHF og HSØ kan følge opp/koordineres mot 
brukerutvalget for nytt sykehus. 

 Eventuelt  

 Dekning av konferanseavgift – pasientsikkerhetskonferansen høsten 2019 
Det er rom for at noen av brukerutvalgets medlemmer kan delta, prioritering 
avklares i AU.  
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