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Foreløpig protokoll 
 
Møte: Brukerutvalget Til 

stede: 
Fra Brukerutvalget:  

Rune Hansen Gunnerød, Franck Tore 
Larsen, Lillemor Sandberg, Heidi Hansen 
(nestleder), Elisabeth Schwencke, Grethe 
Synnøve Karlsen, Mark Miller, Rune 
Kløvtveit (Leder), Gudrun Breistøl, David 
C. Hemmingsen 

 

Fra administrasjonen: 

Fagdirektør Ulrich Johannes Spreng 
(under sak 27/20) 

Helsefaglig sjef Elisabeth Kaasa 

Spesialrådgiver Jens Kristian Jebsen 
(sekretær) 

Møtedato: 20. mai 2020 
Tidspunkt: 12:00 – 15:00 
Sted: Leder og administrasjonen 

deltar fra Wergelandsgate, 
Glitre 2. Øvrige deltar 
hjemmefra via skype. 

Møteleder:  Rune Kløvtveit 

Referent: Jens Kristian Jebsen Forfall:  

 
Agenda                                                        Vedlegg 

24/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent 

 

25/20 Godkjenning av protokoll fra møtet 22. april 2020 
Godkjent 

Brukerutvalget_Forelø

pig protokoll april 2020.docx 
26/21 Referat arbeidsutvalgets møte 7. mai 2020 

Tatt til orientering – ingen merknader 
AU referat 7. mai 

2020.docx  
Nye saker  

27/20 Pasient og brukerombudet  
Pasient- og brukerombud Anne Lene Egeland Arnesen presenterte 
årsmeldingen for ombudets virksomhet i 2020 i Buskerud. Pasient- og 
Brukerombud Anne Lise Kristensen vil ha tilsvarende orientering i 
Brukerutvalgets møte i juni. 
 
Det vises til vedlagt presentasjon  
 
Vedlegg: 
Brukerutvalget takker for presentasjon av årsmelding og tar den til 
orientering. Brukerutvalget vil i møte i juni drøfte oppfølgingen av 
årsmeldingen. 
 

Spesialist - 

presentasjon brukerutvalget .pptx
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28/20 Orientering fra fagdirektør Ulrich Spreng                                          
Fagdirektør orienterte om Vestre Vikens HF sin håndtering av 
pasienttilstrømming, hvordan øke ordinær kapasitet i grønn 
beredskap, samt hvordan følge opp videokonsultasjonspraksis. 
 
Det vises til vedlagt presentasjon fra fagdirektør. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar fagdirektørs presentasjon til orientering. 
Brukerutvalget vil blant annet følge med på hvordan økningen i 
videokonsultasjoner fungerer, samt hvordan foretaket håndterer 
etterslepet i behandlinger på grunn av koronasituasjonen. 
 

Brukerutvalg_200520.

pptx  

29/20 Høring - «Fremtidig helseforetakstilhørighet Holmestrand 
kommune» 
Rune Kløvtveit gjorde rede for saken og Arbeidsutvalgets arbeid med å 
utarbeide et høringsinnspill på vegne av Brukerutvalget. Vedlagt 
høringsinnspill ble oversendt HSØ innen fristen. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar redegjørelse for høringssaken til orientering. 

Brukerutvalget Vestre 

Viken HF Høringssvar Fremtidig helseforetakstilhørighet Holmestrand kommune.pdf 

30/20  Oppfølging brukermedvirkning i klinikk.  
Det ble gjennomført en «runde rundt bordet» med deling av 
erfaringer, særlig med fokus på virkningen av koronasituasjonen. 
Generelt er det fortsatt mindre møteaktivitet enn vanlig, men dette 
forventes å endres noe. Så gjenstår det å se hvor mye det åpnes for 
fysiske møter. 

- Rune G refererte fra møte RS/HSS. 
- Frank og Mark har vært på KKU Bærum, og kan blant annet 

fortelle at det har vært god informasjon fra Bærum sykehus i 
tiden med drift tilpasset korona. 

- Elisabeth S har deltatt i møte i Forskningsutvalget, der tema 
blant annet har vært å sikre tilstrekkelig med midler til 
forskning. 

- Grete og Gudrun har fulgt opp arbeidet med 
Brukerundersøkelsen og vil presentere dette for utvalget på 
møtet i juni. 

- Rune Kløvtveit har blant annet vært på møte i 
mottaksprosjektet for NSD. Rune har også hatt dialogmøte 
med klinikkdirektør v/ PHR. 

- David har vært i møte i LMS og blitt informert om arbeidet 
med ny velferdsteknologi. 

 

31/20 Oppnevninger 
Det ønskes at alle forespørsler om deltakelse fra brukerutvalget skal gå 
via Jens, for deretter å tas opp i brukerutvalgets møte.  

 

 Eventuelt 
Ingen saker. 

 

 


