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Referat 
 
Møte: Brukerutvalget Tilstede: 

Fra Brukerutvalget:  

Toril Krogsund, Rune Hansen Gunnerød, 
Franck Tore Larsen, Lillemor Sandberg, 
Heidi Hansen, Elisabeth Schwencke, 
Grethe Synnøve Karlsen, Cecile Bråthen, 
Dordi Smiseth Strand og Torunn 
Viervoll 

Fra eksterne:  

Pasientombud Anne Lene Egeland 
Arnesen og seniorrådgiver Marianne 
Thorrud 

Fra administrasjonen: 

Fagsjef Halfdan Aas 

Spesialrådgiver Solveig R. Tørstad 

Avdelingsleder Christine Furuholmen 

Spesialrådgiver Jens Kristian Jebsen 
(sekretær) 

Møtedato: 14. oktober 2019 
Tidspunkt: 14:00 – 18:00 
Sted: Drammen, Wergelandsgate 
Møteleder:  Toril Krogsund 

Referent: Jens Kristian Jebsen Forfall: 
Elisabeth Kaasa, Cecilie Bråthen og Inger 
Marie Andersen 

 
Agenda                                                        
 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Ok. 
  Godkjenning av referat fra møtet 9. september 2019 

Grete ønsket at hennes forespørsler angående språk i epikrise, henvisningspraksis 
og innsyn i journal tas inn i referatet. 
Torunn ba om at hennes arbeid med poster for pasientsikkerhetsuka tas inn i 
referatet. 
For øvrig godkjennes referatet. 

Nye saker 
41/19 Pasientsikkerhetsuka 

Brukerutvalget drøftet hvordan utvalget skal profilere brukerperspektivet under 
pasientsikkerhetsuka. 
 
Brukerutvalget bestemte at det var ønskelig at representanter fra Brukerutvalget sto på 
stand noen timer på hver klinikk sin «hoveddag». I tillegg ble utkast til poster 
gjennomgått. Det var enighet om at posteren burde være kort og konsis, og hver enkelt 
kan sende inn innspill til Torunn og Solveig Tørstad. 
 
Det ble også diskutert hva som bør være brukerutvalgets rolle i forbedringsarbeid. 
Utvalget vil diskutere dette nærmere i kommende møter. 
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42/19 Orientering om høring av NOU 2019:14 -Tvangsbegrensningsloven — Forslag til felles 
regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten 
v/ foretaksjurist Janne Hjelm-Gabrielsen orienterte om høringen. 
 
Janne gjorde rede for dagens regelverk og gjeldende lovverk og de overordnede 
prinsippene som ligger til grunn for de foreslåtte lovendringene. Det er blant annet 
ønskelig å samordne reglene, sikre barn og unges stilling osv. Det ble også gjort rede 
for de sentrale kjennetegnende ved begrepet tvang og de sentrale endringene som er 
foreslått når det gjelder bruk av tvang. 
 
Christine Furuholmen orienterte om foretakets arbeid med høringen som omfatter en 
rekke fagområder. Brukerutvalget vil bli ytterligere orientert og involvert i denne saken 
i neste møte. Toril Krogsund går inn i dette arbeidet fra Brukerutvalget. Brukerutvalget 
kan også levere en særskilt uttalelse. 
 
Brukerutvalget takker for orienteringen. 

43/19 Innsyn i journal – anmodningsskjema 
v/ Rådgiver Inger Marie Andersen 
 
Denne økten utgikk på grunn av sykdom. Brukerutvalget kommer eventuelt tilbake til 
saken. 

44/19 Forberedelse til Brukerutvalgets dialog med styret i Vestre Viken 28. oktober 
Brukerutvalget var enig om å presentere årets satsinger på sitt årlige møte med styret; 
korridorpasienter, ernæring og samvalg. Styreleder har også etterlyst Brukerutvalgets 
innspill på korridorpasienter og ventelister. I tillegg ble det blant annet tatt opp at 
fallulykker, forbedringsarbeid/kvalitetssikringsarbeid, etablering og etterlevelse av krav 
om kontaktlege, og brukermedvirkning i klinisk forskning er viktige tema som bør tas 
opp.  

45/19 Håndtering og vurdering av henvisninger i Vestre Viken 
Fagdirektør Halfdan Aas gikk igjennom regelverk og praksis knyttet til henvisninger i 
Vestre Viken. Alt i alt er Vestre Vikens praksis innenfor regelverket og det akseptable. 
Det arbeides imidlertid for å bli enda bedre når det gjelder vurdering av henvisninger 
innenfor pakkeforløp kreft. Ulike problemstillinger og typesituasjoner ble også drøftet. 
 
Halfdan presiserte for øvrig at det ikke er klare regler for språket i epikriser, bortsett fra 
at dette skal være forståelig. I utgangspunktet er også en epikrise en 
orientering/melding som er rettet mot pasientens lege. Nå som det blir større innsyn 
bør det likevel være slik at epikrisene blir skrevet på et mer folkelig og alminnelig språk. 
 
Brukerutvalget takker for orienteringen. 

46/19 Pasientombudet orienterer 
Pasientombud Anne-Lene Egeland Arnesen orienterte om aktuelle saker for ombudet, 
blant annet: 
 

 Kommunal psykisk helse er et fokusområde for ombudene. Ombudet har blant 
annet vært på besøk på Blakstad og opplever et godt pasientsyn. Mener 
Blakstad arbeider aktivt og godt for å sikre gode overganger til kommunal 
helsetjeneste. 

 Hatt stand på Blakstad på verdensdagen for psykisk helse. 
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 Det har vært klager knyttet rusbehandling TSB. Det er indikasjoner på at 
private tilbydere mener pasientene ikke er utskrivningsklare etter oppsatt 
behandlingsplan, og ber om forlengelse av oppholdet.  Det er uklart hva som er 
årsaken til dette, og det er store variasjoner i praksis. Det stilles også spørsmål 
ved om ARA som vurderingsinstans kan overprøve medisinskfaglig ansvarlig sin 
avgjørelse om at pasienten ikke er klar for utskriving men trenger lengre 
behandling og innleggelse i døgninstitusjon.  Pasient- og brukerombudet følger 
opp dette i konkrete klagesaker og overordnet dialog.  

 Eldre på poliklinikkene.  Det er mye som tyder på at avdelingene har ulik 
praksis når det gjelder bistand til pasienter som for eksempel trenger hjelp til 
toalettbesøk, eller ikke kan sitte i en stol over lengre tid mens de venter på for 
eksempel prøvesvar. Ombudet har fått opplyst at dette ikke er de ansattes 
arbeidsoppgaver og at de ikke har ressurser til den type bistand.  Det er lagt 
opp til at pårørende skal ivareta dette, men dette er ikke pårørendes plikt, og 
mange eldre har heller ikke pårørende.  Alle pasienter som befinner seg på 
sykehuset må kunne forvente hjelp til basale behov.  

 Kontaktlege. Dette er mangler ved etterlevelse av dette kravet i en rekke saker 
som ombudet blir gjort kjent med. 

 Ombudet er i dialog med Drammen DPS angående utforming av 
informasjonsmateriell til pasienter som får rett til helsehjelp, men hvor det 
etter første konsultasjon konkluderes med at det ikke er behov for videre 
utredning eller behandling, eller pasienten ikke vurderes å ha nytte av 
spesialisert helsehjelp.  Her er det noe forvirring fordi pasientene (og også 
Fylkesmannen) misforstår og oppfatter at det blir foretatt en ny 
rettighetsvurdering etter denne kartleggingstimen, men da uten klagerett som 
bare er knyttet til den første vurderingen.  Ombudet presenterte dette punktet 
under sak nr. 45/19 

47/19 Justering av mandat for Brukerutvalget 
Spesialrådgiver Jens Kristian Jebsen gjorde rede for følgende endringer i mandatet: 

 Språklige endringer/forbedringer 

 Endringer i tråd med HSØ retningslinjer 

 Presisering av kompetansebehovet til brukerrepresentantene 

 Presisering av habilitetsreglene 
 
Brukerutvalget tar gjennomgangen til orientering. 

48/19 Orientering fra styremøte 
Leder av Brukerutvalget Toril Krogsund orienterte om saker fra styremøte, herunder 
blant annet 

 Klinikkvis gjennomgang av økonomisk status 

 God utvikling på ventetid i psykiatri, med unntak for barne- og 
ungdomspsykiatri 

 Korridorpasienter – det forventes at tiltak får effekt 

 Pakkeforløp kreft 

 Heltidsstillinger blir etterspurt 

 Tilgang legemidler 

 Eiendomsstrategi  

 Status nytt sykehus m.m. 

 Budsjett 2020 
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Brukerutvalget tar saken til orientering. 

49/19 Invitasjon til dagskonferanse om riktig bruk av rehabilitering 
Avdelingssjef Christine Furuholmen orienterte om at Vestre Viken og 
kommunehelsesamarbeidet inviterer til møte 6. desember. Formålet med møtet er  

 Felles forståelse av hva er rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå og 
hva er rehabilitering på kommunalt nivå 

 Ansvars- og oppgavedeling 
 Hvordan sikre spesialisert rehabilitering til dem som trenger det 
 Videre samarbeid  

 
Målgruppe er fastleger, kommuneoverleger, ledere i kommune og sykehus. 
 
Det var enighet om at Dordi og Lillemor deltar på dagskonferansen. 
 
Brukerutvalget takker for orientering. 

 Eventuelt 
Lillemor tok opp at en buss som går forbi Lerberg og Kongsberg har kjørt forbi en 
kvinne som skal på Radiumhospitalet. Heidi tar med saken til sitt møte med PHT. 
Grethe tok også opp om det skulle vært pasienttransport med buss fra Drammen til 
Ringerike sykehus. 
 
Elisabeth viste til at det kommer en nettside der man kan bli med i kliniske 
forskningsprosjekter i utlandet.  
 
Toril gav også tilbakemelding om at hun var blitt orientert fra klinikkdirektør om 
mediesak om brudd på arbeidsmiljøloven i PHR. 

 


