
  

  

  

  

Godkjent protokoll Møte i Brukerutvalget 16. september  

  

Møte:  Brukerutvalget  

Møtedato:  16. september 2020  

Tidspunkt:  Kl. 12:00 – 17:30  

Sted:  HAB Konferansesalen Wergelandsgate 10  

Møteleder:   Rune Kløvtveit  

Deltakere:  
Fra Brukerutvalget:  
Rune Hansen Gunnerød, Lillemor Sandberg, Heidi Hansen, Elisabeth Schwencke,  

Grethe Synnøve Karlsen, Mark Miller, Rune Kløvtveit, Gudrun Breistøl, Vigdis Backe 

Semb, David C. Hemmingsen. Forfall: Franck Tore Larsen 

Fra Pasientombudet:  

Anne Lene Arnesen   

Fra Administrasjonen:   
Elisabeth Kaasa og Janne Hjelm-Gabrielsen  

 Agenda                                                         Vedlegg  

44/20  Godkjenning av innkalling og saksliste  
Godkjent  

  

45/20  Godkjenning av foreløpig protokoll fra møtet 26. august 2020 
Godkjent   

Fpreløpig protokoll  
Brukerutvalget 26. aug 

  
46/20  Referat arbeidsutvalgets møte 2. september 2020  

Tatt til orientering – ingen merknader  
   

 
AU referat 2 sept 2020 

Endelig.pdf 
  

47/20 Saker til Arbeidsutvalget/Brukerutvalget                                                        
Utvalgsleder tok opp hvordan Brukerutvalget skal få inn flere saker fra 
ledelsen. Administrerende direktør har gitt positiv tilbakemelding om 
økt involvering. Foreløpig protokoll leses med interesse av Styret etter 
at brukerutvalgsmøtene ble lagt i forkant av Styremøtet.   
 
Vedtak:   
-Ved direkte forespørsler til medlem om deltagelse i utvalg sendes   
henvendelsen til koordinator.  
-Utvalget ved koordinator setter opp en oversikt over ulike   
engasjement medlemmene har i andre råd og utvalg - 
Utvalgsmedlemmer som ønsker å engasjere seg direkte i 
høringer kan se på Regjeringen.no   
- Utvalget ønsker i utgangspunktet å skrive egne høringsuttalelser som     
legges ved foretakets høringsinnspill.    

https://www.regjeringen.no/no/dokument/hoyringar/id1763/?ownerid=421&term=
https://www.regjeringen.no/no/dokument/hoyringar/id1763/?ownerid=421&term=
https://www.regjeringen.no/no/dokument/hoyringar/id1763/?ownerid=421&term=


  

  

  

48/20  Samarbeid med ungdomsrådet            v. Kurt Kleppe Josefsen Skype          
Ungdomsrådet ønsker gode måter å samarbeide med  

voksenavdelingene på. Medlemmer av rådet deltar blant annet på 
ledersamlinger, i prosjekter og på møter med avdelingssjefene 
barn/ungdom, HAB og BUPA. De holder foredrag, gir innspill til 
prosjekter og ønsker å komme tidlig med i prosessene. Det er ønskelig 
med bedre samarbeid for eksempel med Brukerutvalget, for å øke 
forståelsen for deres problemstillinger. Ungdomsrådet opplever å ha 
innflytelse. Rådet ønsker å øke antall medlemmer fra syv til tolv for økt 
beslutningsdyktighet. De vil kunne ha felles interesse med BU, for 
eksempel FAST, psykisk helse i ambulansetjenesten og barn på 
voksenavdelinger. Brukerutvalget ber om å få ungdomsrådets referater. 
Brukerutvalgets referater ligger her på internett.  
   
 Vedtak:   
Brukerutvalget tar vedlagt redegjørelse til orientering og inviterer til 
møter med ungdomsrådet. BU har hatt en god diskusjon med Kurt 
Kleppe Josefsen og det er enighet om fellesmøter om saker av felles 
interesse. Sakene spilles inn i forkant av møtene.   
Brukerutvalget ser fram til et godt samarbeid med ungdomsrådet i 
framtiden. 

 
Presentasjon BU.pptx 

 

49/20  FAST sluttrapport fase 0 v. Margrethe Stornes Iversen/Toril Krogsund 
Det ble redegjort for vedlagte sluttrapport om felles ansvar for 
samtidige tjenester for hele mennesket. Seks kommuner og fem 
sykehus er forpliktet til å bidra med ressurser. Brukermedvirkning er 
viktig og brukerutvalgets leder er med i styringsgruppen. Prosjektet 
avsluttes august 2021.  
  
Funn fra fase 0 undersøkelsen:  
Undersøkelsen viser at individuell plan og koordinator er (for) lite brukt 
og det er lite støtte til pårørende. Dette kan delvis skyldes at ansatte 
har lite kjennskap til tilbudene. Det må gis riktig informasjon til riktig 
tid, og kompetansen vi har må utnyttes bedre. Gode planer og 
samhandling rundt den enkelte ville lukket mange funn.  
Videokonsultasjoner, avstandsoppfølging og samtykke.  
Mange ønsker teknologien, men også ikke-teknologiske brukere må få 
informasjon og hjelp.  
Tjenester for personer med store og sammensatte behov: Individuell 
plan er ikke så vanlig. Pasienten mer kontroll via «min journal», men 
det krever aktive pasienter.   
Samarbeid mellom alle tjenester nødvendig, herunder sikre samme 
dokumentasjon.   
Pårørende viktige, men de må bidra i tillegg til tjenestene. De har krav 
på avlastning. En særlig utfordringen er utsending kveld og helger – 
ofte grunnet venting på dokumentasjon og/eller transport. De fleste 
ønsker bo hjemme med støtte av koordinator.  
  
Vedtak: Brukerutvalget tar gjennomgangen til orientering    

 
FAST Brukerutvalget  

Vestre Viken 200916.p 
  

https://vestreviken.no/rettigheter-for-pasienter/brukermedvirkning/brukerutvalget#motereferater-2020
https://vestreviken.no/rettigheter-for-pasienter/brukermedvirkning/brukerutvalget#motereferater-2020


  

  

  

51/20  Hva skal BU ta opp på fellesmøtet med Styret?                         v. Rune K 
Det er meldt inn ønske om kontaktmøte mellom BU og Styret i 
november. Hvis ikke tas saken opp i desembermøtet.  

   

53/20 Orientering fra møte leder/nestleder BU HSØ   v.Rune på Skype             
Viktig sak var involveringen av brukerutvalgene i Covid 19 situasjonen. I 
andre HF er BU betydelig mer involvert, både mht informasjon og 
aktive bidrag. Brukerutvalets leder har konferert med AD som vil sørge 
for økt involvering i Vestre Viken. Det kommer et nasjonalt digitalt kurs 
fra HFene om brukermedvirkning. Det ble uttrykt bekymring for 
manglende akuttplasser for barn og unge under psykisk helsevern.   
Bruk av videokonsultasjoner fortsetter. Det må gjøres riktige 
prioriteringer.  
  
Vedtak: Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering.  
Brukerutvalget forventer å bli mer involvert i  
Coronaberedkapsarbeidet. Utvalget ønsker beredskapsmøtereferatene 
til orientering. Medlemmer som har tatt kurs om brukermedvirkning og 
som har innspill til dette sender disse til fasilitator innen 6. oktober  
(uxgaja@vestreviken.no) for samordning og evt videre formidling.   
  

 
Utkast referat møte 

mellom ledere og nes 

 
NHSP og  

helsefellesskap ledere 
 

54/20  Erfaringsutveksling fra brukermedvirkning siste måned.   
Det ble ikke tid til gjennomgangen.  

  

55/20  Orientering Nytt Sykehus                                                        v. Rune Abrahamsen  
  
Rune Abrahamsen orienterte fra prosjektet. Det skjer mye og det vises til 
vedlagte foredrag. Sykehuset skal være i full drift fra 21. mai 2025  
  
Vedtak: Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering.   
Det oppnevnes en brukerrepresentant til parkeringsprosjektet i NSD.  

 
200916 BU Rune 

Abrahamsen NSD.pptx 
  

56/20  Orientering v fagdirektør Ulrich Spreng    

 
 - Status for Covid 19 og sesonginfluensaen.  Vestre Viken har få pasienter med 
Covid-19-sykdom. Seksten pasienter innlagt i Norge, ni av disse i HSØ. Få 
innleggelser har sammenheng med medianalder for smittede. Trenden viser 
nedadgående dødsrate. Vestre Viken har stor testkapasitet  

 -Andelen sykelig overvekt øker. Vestre Viken vil å styrke det polikliniske 
utredningstilbudet allerede fra januar 2021.  
-Det etableres et prosjekt som skal utrede måltidsrytme i de somatiske 
sykehusene. Brukerrepresentant i KIS v. Lillemor Sandberg 
konsulteres/involveres underveis.  
  

Vedtak: Brukerutvalget tar fagdirektørs presentasjon til orientering.   

 
160920  

Brukerutvalg.pptx 
  

57/20  Oppnevninger råd og utvalg   
Brukerrepresentant til Estetikkomite ved KS         
  
Utvalgsleder informerte om at det kommer mange forespørsler om deltagelse 
i råd og utvalg.   
  
Vedtak: Brukerutvalget utnevner Grethe Karlsen som representant til  
estetikkomiteen på Kongsberg sykehus                                                                   

  



  

  

  

58/20  Trygge og helhetlige pasientforløp - veileder for pasientforløp i Vestre Viken    

 

Prosjektleder Vigdis Backe Semb orienterte. Forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring forutsetter forutsigbarhet. Det jobbes nå aktivt for å 
sikre en helhetlig metodikk for pasientforløpene herunder felles 
arbeidsform, faglige prosedyrer og bruk av data. Veilederen skal sikre 
god prosess for pasienter som skal inn og ut av sykehuset. Metodikken 
skal sikre gode overganger, målbarhet og tydelige forpliktelser.  
Brukermedvirkning er viktig for å utvikle god metodikk og BU vil bli 
kontaktet når arbeidsgruppen oppnevnes  
  

 Vedtak: Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering.   
 Brukermedvirkning er viktig for å utvikle god metodikk i en tidlig fase og 
 Brukerutvalget synes det er beklagelig at det ikke er blitt involvert 
 tidligere i prosessen. Brukerutvalget ber om å bli involvert i det videre 
 arbeidet.          

    

 
20200916 Skape trygge 

og helhetlige p 
  

 Avslutning                                                                                                      v. Rune  
Det ble et godt møte. Det ønskes generelt mer tid til diskusjon for 
medlemmene etter innleggene.  Innledere bør få noe mindre tid og de bør 
ikke følge rett etter hverandre. De tekniske forholdene for oversendelse av 
referat med vedlegg mm må gås gjennom. Ikke alle får åpnet disse.   

   

  


