
 
 

 

 
Foreløpig protokoll Brukerutvalget 21. oktober 2020 
Møte: Brukerutvalget 

Møtedato: 21. oktober 2020 

Tidspunkt: Kl. 12:00 – 18:00 

Sted: Glitre 1 og 2 Wergelandsgate 10 

Møteleder:  Rune Kløvtveit 

Deltakere: 
Fra Brukerutvalget: 

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

Fra Pasientombudet: 

Ble ikke invitert denne gangen pga plassmangel ift smittevern  

Fra Administrasjonen:  

Elisabeth Kaasa og Janne Hjelm-Gabrielsen  

Agenda                                                        Vedlegg 

59/20 Godkjenning av innkalling og saksliste  

60/21 Godkjenning av foreløpig protokoll fra møtet 16. september 2020 
 
 
Vedtak: Protokollen godkjennes med de endringer som er gjort i 
møtet 

Protokoll Møte i 

Brukerutvalget 16 september 2020 Endelig.docx
 

61/20 Referat arbeidsutvalgets møte 6. oktober 2020 

AU referat 6 okt 2020 

.docx
 

63/20 Kontaktmøte med Styret                                                         ved leder 
Kontaktmøte for dialog med Styret i November er bekreftet.  
Medlemmer av BU innleder på følgende tema: 
Gudrun  
Tvang og avvisninger   
David 
Brukerutvalgets refleksjoner om reell brukermedvirkning 
Mark 
Digitale løsninger 
Innlegg 10 min, diskusjon med styret 10 min for hvert tema 
 

 

64/20 Gevinstrealiseringsplanen NSD                               v. Mette Lise Lindblad 
Økonomidirektør gjennomgikk gevinstrealiseringsplanen. Planen 
forutsetter produktivitetsøkning i hele foretaket. Organisasjonsutvikling 
og aktivitetsvekst er viktig for å nå økonomiske krav.  
 
BU ble informert om at Vestre Viken har et stort forbruk av private 
rehabiliteringsopphold.  
 
Vedtak: 

Brukerutvalget 

20201021 Gevinstplan og budsjett.pptx
 



 
 

 

Brukerutvalget mener sykehusene bør sørge for oversikt over tilbud 
og forbruk av rehabiliteringsplasser. Presentasjonen tas til 
orientering.  
 

65/20 Budsjett, styringsmål 2021                                     v. Mette Lise Lindblad  
Økonomidirektør orienterte om budsjettprosessen. Budsjettbehandling 
i Styret den 14. desember. 
 
Vedtak:  
Presentasjonen tas til orientering. Foretaksledelsen kommer tilbake 
og orienterer om budsjettet i brukerutvalgets møte 9. desember 
 

 Se vedlegg 
over 

66/20 Oppnevninger 
Vedtak om oppnevninger i møtet 
Fagråd behandlingshjelpemidler Elisabeth Schwencke 

Arbeidsgruppe veileder trygge og 
helhetlige pasientforløp 

 David C. Hemmingsen 

PHR utviklingsplan  Gudrun Breistøl 
Prosjekt parkering nytt sykehus drammen Franck Tore Larsen 

Ny livsstilspoliklinikk Bærum sykehus Franck Tore Larsen 

Forbedringsarbeid miljøterapi «Blakstad 
2021».   

Gudrun Breistøl 

  

Vedtak:  
Koordinator i BU sender melding om oppnevningen til rette 
vedkommende med kopi til den som er oppnevnt. 

 

67/20 Invitasjoner til arbeidsgrupper, konferanser mm 
Ingen saker. 
     

 

68/20 Orientering ved AD                                                        ved Elisabeth Kaasa 
 
Korona                                                                    
Det vises til vedlagte lysark. 
 
Medisinsk avstandsoppfølging/videokonsultasjoner 
Leder informerte om at han hadde gitt en midlertidig uttalelse til 
ledermøtesak pga kort tidsfrist. Innspillene har ført til endringer. 
Begrepet medisinsk avstandsoppfølging skal erstattes med «Digital 
hjemmeoppfølging». Programstrukturen skal omarbeides. Dette er i 
tråd med BUs innspill. Brukerutvalgets medlemmer kom med 
ytterligere innspill i møtet. Alle innspill samordnes i Arbeidsutvalgets 
møte 28. oktober. Frist for innsending til koordinator er 26. oktober.  
 
Vedtak: 
-Brukerutvalget ønsker å følge dette programmet jevnlig. 
-Brukerutvalget ønsker to representanter til programstyret. 
-Brukerutvalget ber om få komme med innspill til revidert mandat. 
-Innspillet legges frem i neste BU. 

  

20. oktober  

Strategisk ledelse.docx
 

 

20201020 Status 

program for medisinsk avstandsoppfølging vs. 1.4 BU.pptx                              



 
 

 

 
 

   
69/20 Erfaringsutveksling 

 
Elisabeth Schwencke 
KMD 
 
David C. Hemmingsen   
LSU ved Drammen sykehus 
KKU Drammen sykehus 
Budsjettkonferanse DS 
 
Lillemor Sandberg  
LSU Kongsberg har utsatt møtet to ganger.  
KIS har kuttet ned på deltagelsen på ledermøter og har valgt å ikke ta 
med bruker i koronaperioden. 
Kunstutvalget NSD. 
 
Grethe S. Karlsen 
Sak 69/20 Grethe S. Karlsen, Kongsberg sykehus, Kvalitetsutvalgsmøte: 
"Det er ikke etablert antibiotika-team på sykehuset fordi bruken av 
bredspektret antibiotika er nedadgående. Håndsmykkebruken er 
nesten i null. Det reises spørsmål om prosjektet kanskje kan nedlegges." 
Se vedtak.  
Bygningsarbeidere tar de fleste parkeringsplassene og pasienter rekker 
ikke timen. Parkering er begrenset til en time. Se vedtak.  
Spørsmålet om tvangsbruk "og status i høringen om 
Tvangsbegrensingsloven tas opp som egen sak i neste møte." 
 
Mark Miller  
KKU på Bærum. 
Mark stiller spørsmål om det er riktig at pasientene skal få med seg 
standard medisinpakke uansett behov og ber Brukerutvalget følge opp 
dette spørsmålet. Se vedtak. 
 
Gudrun Breistøl  
DPS Asker:  
Dialogmøte på Blakstad sykehus om redusert bruk tvangsmidler. Se 
vedtak. 
 
Rune Kløvtveit 
Styreseminar i Vestre Viken 
Styringsgruppe FAST  
Arbeidsgruppe Helsefellesskap  
Mottaksprosjektet nytt sykehus Drammen 
Digitalt innlegg i pasientsikkerhetsuken. Innlegget fra 
pasientsikkerhetsuken ligger på nett på hjemmesiden til VV her.   
 

 
 
 
 
 
 
 

https://vestreviken.no/fag-og-forskning/kvalitet-og-pasientsikkerhet/pasientsikkerhetsuka


 
 

 

Vedtak:  
Utvalget er opptatt av at arbeidet med redusert antibiotikabruk og 
godt smittevern fortsetter.  
 
En time er ikke nok parkeringstid for pasientene på Kongsberg. 
Parkeringsspørsmålet på Kongsberg tas opp i neste 
Arbeidsutvalgsmøte som egen sak.  
 
Brukerutvalget ønsker å følge opp bruken av standard 
medikamentpakke. 
 
Spørsmålet om tvangsbruk tas opp som egen sak i neste møte 
 

70/20 Lærings og mestringssenteret-  LMS                               v. Axel Simonsen 
 
Axel Simonsen orienterte om virksomheten i LMS. Se vedlagte 
presentasjon. 
 
Vedtak: saken tas til orientering 

 

Brukerutvalget VVHF 

- LMS - 211020.pptx
 

71/20 Orienteringer  og innkommen post                                          ved leder 
-Vestre Viken har sendt henvendelse til brukerorganisasjonene og 
invitert organisasjonene til å foreslå kandidater til brukerutvalget. Ny 
oppnevning skjer i styremøtet 14.des.  
  
Helsefellesskap 
-Brukerutvalgets leder deltar i arbeidsgruppen som planlegger 
organisering av helsefellesskap. Elisabeth Kaasa la fram «løypemelding» 
for dette arbeidet, se vedlagte innlegg. 
                           
- Ungdomsrådet er invitert til møtet i desember. 
  
- Arbeidet med "revideringen av brukerundersøkelsen" har stoppet 
opp.  
 
Vedtak: 
Brukerutvalget slutter seg til retningen for arbeidet med 
helsefellesskap. Vi må se på hele pasientforløpet.  
Elisabeth Kaasa bes sjekke nærmere opp status i arbeidet med 
brukerundersøkelsen. 
 

helsefellesskap 

løypemelding 9.10.20 (002) BU.pdf
 

 Eventuelt                                                                                        ved leder 
Brukerutvalget ønsker å benytte seg av AdminControl til 
møtedokumenter. Koordinator følger opp dette.  
 

 

 
 


