
  

  

  

Protokoll Brukerutvalget 9. desember 2020  

  

Møte:  Brukerutvalget  

Møtedato:  9. desember 2020  

Tidspunkt:  Kl. 12.10-17.30   

Sted:  Skype  

Møteleder:   Rune Kløvtveit  

Deltakere:  

Fra Brukerutvalget:  

Rune Kløvtveit, Heidi Hansen, Gudrun Breistøl, David C. Hemmingsen, Grethe S.  
Karlsen, Franck T Larsen, Lillemor Sandberg, Elisabeth Schwencke; Rune Hansen 

Gunnerud, Mark A. Miller Fra Administrasjonen:   

Lisbeth Sommervoll, Ulrich J. Spreng og Mette Lise Lindblad på sak 90/20  

Elisabeth Kaasa og Janne Hjelm-Gabrielsen   

Fra Regionalt brukerutvalg Helse Sør-Øst:  

Aina N. Rugelsjøen     

Forfall  
  

Agenda                                                         Vedlegg  

86/20  
  

Godkjenning av innkalling og saksliste   
  
Vedtak   
Godkjent  

  
  

87/20  Protokoll fra møtet 11. november  
  
Vedtak   
Godkjent    

 
Brukerutvalget  

foreløpig protokoll 11 
  

88/20  Referat arbeidsutvalgets møte 21. november 2020   
  
Vedtak  
Tas til orientering  

 
Referat AU 21 november 

2020.pdf 
  



  

  

  

89/20  Orientering fra Psykisk helse og rus                   
Ved Kirsten Hørthe    
  
FACT. Orientering om samarbeidet med 22 kommuner om 
oppsøkende team.   
   
Oppfølging av pasienter i koronasituasjonen, spesielt med 
tanke på personer i LAR-behandling, rusavhengige, kapasitet 
mm.   
  
Vedtak  
Redegjørelsen tas til orientering   
  

Presentasjon inn  

 

90/20  Orienteringer fra AD  
AD Lisbeth Sommervoll takket Lillemor Sandberg, Franck T. 
Larsen og Rune Hansen Gunnerød for stor innsats. Alle tre går 
ut av brukerutvalget etter 3 perioder.  
  
- Koronasituasjonen                  
Ved fagdirektør Ulrich Spreng  
  
- Budsjett 2021        
Ved økonomidirektør Mette Lise Lindblad  
  
Vedtak  
Redegjørelsene tas til orientering   
  

 
Brukerutvalget_09122 

0.pptx 
  

  

 
2020-1209  

Brukerutvalget presen 
  



  

  

  

91/20  Saker til orientering, innkommet post  
  

• Årlig melding  
AU utarbeider utkast til innspill til årlig melding til neste 
BU 20. januar. Innspill i møtet innarbeides. Endelig innspill 
til årlig melding delegeres AU for ferdigstilling.  

  

• Årsrapport   
AU utarbeider utkast til årsrapport som behandles av 
Brukerutvalget 20. januar. Alle inviteres til å melde inn 
viktige saker fra 2020 før dette.   
  

• Årshjul 2020  
  

• Status for aktiviteter av medlemmer i utvalget  
  

• Helsefellesskap   
Orientering ved Elisabeth Kaasa.  
  

• Brukerutvalgsmøte HSØ 24. og 25 nov. – foreløpig 
protokoll  

Kommentar fra BU: Det står lite om brukerundersøkelser. 
Aina N. Rugelsjøen fra regionalt BU supplerte: Støtter 
innspillet om felles nasjonale undersøkelser og samarbeid 
på tvers inkludert opplevelsene til brukerne. Tar 
spørsmålet med tilbake. Må sees på i sammenheng med 
PASOPP.   
  

• TV-serie om ambulanser               Saken tas opp i neste 
BU-møte.  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

 
Årshjul   

  Brukerutvalget utkast.d  

  
  

 
BU samlet oversikt  
arbeidsområder 2020  

  
  
  

 
helsefelleskap  

løypemelding FL 3. no   

 
Foreløpig protokoll  

BU møte november 20  

  

 

  Pasient- og brukererfaringer med tjenester under 
koronapandemien 2020  

Legges ved. Ble ikke vist på møtet men omtalt.  
Vedtak  
Sakene tas til orientering.  
Brukerutvalget følger opp TV-serien om ambulanse som 
egen sak  

 
27112020 Sak  

AMBULANSE til stab o 
   

 
helsetilsynetrappor 

t6_2020.pdf 
  



  

  

  

92/20  Digital hjemmeoppfølging     
Ved programleder Amund Leinaas   
  
Vedtak  
Brukerutvalget takker for en god redegjørelse og tar 
redegjørelsen til etterretning.  
  

 
20201209 Program for 

digital hjemmeopp 
  

93/20  Premisser for digitale konsultasjoner    ved 
Mark Miller  
  
Hva skal til for en god dialog mellom helsepersonell og 
brukerne.   
Fokus på   

- opplevd kvalitet  

- kontekstforståelse og trygghet for alle parter  

- må møtes ansikt til ansikt før digitale møter  

- konfidensialitet må overholdes  

- tema og ramme for konsultasjonen må være avklart   
  
Vedtak  
Brukerutvalget takker for både et godt innlegg og 
dokument for videre arbeid. Saken tas til etterretning.  
  

 
Digital konsultasjon 

premisser.docx 
  

94/20  
  

Høring regional delstrategi for pasientsikkerhet og  
kvalitetsforbedring                            
Ved Elisabeth Kaasa    
  
Høringsfrist 18. desember  
Delstrategien beskriver fem satsningsområder.  BU 
ønsker at eierskap til egen helse tydeliggjøres. BU stiller 
også spørsmål om ordningen med likepersoner 
tydeliggjøres. Innspill til høringen kan sendes skriftlig til 
Janne  uxgaja@vestreviken.no senest mandag 14. des.  
  
Vedtak  
Tas til orientering. Brukerutvalget tar med innspill fra 
medlemmene og lager høringsinnspill fra Brukerutvalget  

 
20201103_Kunnskaps 

grunnlag pasientsikker 

 
20201103_Delstrategi 

pasientsikkerhet og kv 

 
20201103_Innspillsbr ev 

regional delstrateg 

 
Innspill - regional 

delstrategi for pasient 
  

  

     

95/20  Oppnevninger, konferanser og invitasjoner om 
deltagelse  
  
Vedtak  
  

   
  
  
                 



  

  

  

  

Oppnevnt i møte    
 

Mandat delprosjekt  
Øye .pdf 

    

Delprosjekt Øye Drammen 
sykehus  

Nan Skogstad, Norges 
blindeforbund  

Brukermedvirkning i 
prematurprosjekt, Barne 
og ungdomsavd. DS  

Prematurforeningen 
melder inn representant  
Venter på svar fra Knut  
Vegar Lund  

    

96/20  Høring om helseopplysninger for å lette samarbeid, 
læring og bruk av kunstig intelligens, etablering av 
behandlingsrettet register       
  
Vedtak  
Brukerutvalget uttalelse utarbeidet av AU er lagt som 
vedlegg til Vestre Vikens høringssvar. Brukerutvalget 
støtter innspillet.   
  

 

 
Høringssvar - Bruk av 

helseopplysninger for 
  

  

 
Horingsnotat.pdf 

       

  
97/20  

Evaluering av Brukerutvalget 2020  
Det ble en god dialog om Brukerutvalget i året som gikk, 
og det kom fram mange konstruktive forslag for videre 
arbeid i 2021.  Evalueringen dokumenteres i eget 
vedlegg.  

   

  


