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Referat 
 
Møte: Brukerutvalget Tilstede: 

Fra Brukerutvalget:  

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

Ungdomsrådet: 

Ayse Iclal og Malin Olsen 

Fra administrasjonen: 

Spesialrådgiver Kurt Kleppe Josefsen 
(kooridinator for ungdomsrådet) 

spesialrådgiver Jens Kristian Jebsen 
(sekretær) 

Møtedato: 17. juni 2019 
Tidspunkt: 14:00 – 18:00 
Sted: Ringerike sykehus 
Møteleder:  Toril Krogsund 

Referent: Jens Kristian Jebsen Forfall: 
Elisabeth Kaasa, Cecile Bråthen, Torunn 
Viervoll og Pasientombud Anne Lene 
Egeland Arnesen. 

 
Agenda                                                        
 Godkjenning av innkalling og saksliste 

OK 
  Godkjenning av referat fra møtet 13. mai 2019 

OK, med justering av dato. 
Nye saker 
25/20 Demonstrasjon av dukker til bruk i trening 

Planlagt traumeøvelse måtte justeres på grunn av sykdom. I stedet ble det gjort en 
demonstrasjon av dukker til bruk i trening.  
 
Dukkene brukes av personale som vil være involvert i virkelige hendelser. Dukkene kan 
brukes både ift traumesituasjoner og situasjoner. Dukkene kan i stor grad tilpasses de 
ulike scenarioene.  
 
Brukerutvalget takker for orientering. 

26/20 Omvisning  
Vi så på sengetun på Ringerike Sykehus. Brukerutvalget var veldig fornøyd med at 
rommene var store og bad var godt egnet for rullestolbrukere 
 
Brukerutvalget takker for omvisningen. 

27/20 Redegjørelse fra Ringerike sykehus om arbeidet med; 
V/ Klinikkdirektør May Janne Botha Pedersen 
 

- Beredskap  
Utgangspunktet er at det planlegges for det utenkelige. Ringerike er et ulykkeutsatt 
område, det er økende antall traumepasienter og stor turistmengde. Det er satset på 
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traumeteam, koordinator, system og månedlige treninger. Det ble også redegjort for 
andre systematiske innretninger i beredskapsarbeidet, som ulike bemanningsnivåer, 
tiltak i journalsystemet, samhandling med foretaksledelsen og andre osv. 
 

- Korridorpasienter 
Målet er at det ikke skal være korridorpasienter. Det er ikke situasjonen pr nå. Det har 
vært mange korridorpasienter i vinter. I overvekt et problem på medisinsk avdeling. 
Bakgrunnen er kapasitetsvansker. Det er iverksatt en rekke tiltak; kapasitetsmøter, ny 
sengepost og økt gjennomstrømming i obs-post. Det er etablert eget prosjektarbeid 
som har sett på en rekke elementer med betydning for innleggelser og liggetid. 
Rapport er forventet 19. juni. Av strakstiltak nevnes; styrket kapasitet LIS-lege i 
akuttmottat, previsitt starter kl 09:15, flytte lungepasienter fra døgn til dag, prosjekt 
ang pasienter med hyppige innleggelser og kartlegge arbeidsprosesser på medisinsk 
avdeling. 

 
- Ernæring 

RS har hatt middag kl 15:30 i over 14 år. Tidspunkt for ulike måltider er satt sammen 
etter omfattende prosess. Kost justeres etter behov, registrert i DIPS. Kjøkkenet, som 
er eget v/ RS henter ut lister. Dette fører til riktig mat og mindre matsvinn. Ernæring er 
også del av ernæringsrisiko som sjekkliste for pasientsikkerhet. Det er også etablert 
ernæringsscreening med kontroll på etterlevelse. Ernæringsnettverk, bredt 
sammensatt, arbeider for god kvalitet. 
 
Brukerutvalget takker for orientering og dialog. 

28/20 Dialog mellom Brukerutvalget og Ungdomsrådet 
Det var dialog om eventuelle felles interesseområder og muligheter for samarbeid. 
 
Brukerutvalget redegjorde for sine særskilte fokusområder for 2019. 
 
Ungdomsrådet har vært opptatt av overganger mellom barn/ungdom og til voksen. 
Erfaring viser at denne overgangen kan komme plutselig og uforberedt. I tillegg skal 
ungdomsrådet arbeidet med samarbeidet pasient, helsetjeneste og skole. 
Ungdomsrådet har også ønsket at det ikke bare blir involvert gjennom 
orienteringssaker, men få lov til å påvirke mer direkte. 
 
Det var enighet om at det skal gjøres et forsøk med felles møter, der Ungdomsrådet 
regelmessig deltar på Brukerutvalgets møter på en avgrenset økt. 
 
Brukerutvalget takker for at Ungdomsrådet ble med på møtet. Brukerutvalget 
inviterer Ungdomsrådet til et nytt møte over sommeren. Evt. kan Brukerutvalget 
også stille i Ungdomsrådets møter. 

29/20 Informasjon om «Snakk om pasientsikkerhet» 
Utsatt grunnet forfall fra Elisabeth Kaasa. 

30/20 Behov for representant fra BU  
Det er behov for en representant fra BU til arbeidsgruppen som forbereder «Snakk om 
pasientsikkerhet – Pasientsikkerhetsuka 2019» 
 
Rune Hansen Gunnerød deltar fra Brukerutvalget. 

31/20 Behov for representant fra BU – Innovasjonsnettverk 
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Ønske om en representant fra Brukerutvalget i innovasjonsnettverket.  
 
Elisabeth Schwencke deltar fra Brukerutvalget. 

32/20 Pasientombudet har ordet 
Avlyst grunnet forfall fra Pasientombud Anne-Lene Egeland Arnesen. 

33/20 Deltakelse på Pasientsikkerhetskonferansen 26. og 27. september 
Det er lagt opp til at to deltar.  
 
Toril Krogsund og Dordi S. Strand deltar. 

 Eventuelt  
Det ble tatt en runde på hvordan klinikker fordeles. Det var enighet om å komme 
tilbake til dette på senere møte. 

 


