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Endelig 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 9/20 

Helsefaglig sjef Elisabeth Kaasa 

Spesialrådgiver Jens Kristian Jebsen 
(sekretær) 

Møtedato: 22. april 2020 
Tidspunkt: 13:00 – 15:00 
Sted: Leder og administrasjonen 

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

Møteleder:  Rune Kløvtveit 

Referent: Jens Kristian Jebsen Forfall:  

 
Innkalling og referat fra forrige møte                                                       
15/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent 

16/20 Godkjenning av protokoll fra møtet 19. februar 2020 
Godkjent 

17/20 Referat arbeidsutvalgets møte 17.april 2020 
Tatt til orientering – ingen merknader 

 
Nye saker 

18/20 Orientering om beredskapsarbeidet ved sykehusene, hvordan etterslepet 
håndteres og LAR-foreskrivinger 
Fagdirektør Ulrich Spreng orienterte om status for Vestre Viken når det gjelder 
Koronasituasjonen. Første pasient med Covid 19-sykdom ble innlagt i mars, med 
stigning av antall pasienter frem til 26. mars. Deretter har antall pasienter med Covid 
19-sykdom gått jevnt nedover.. 
Det er lagt plan for økt behandlingskapasitet i forbindelse med epidemien. Denne tar 
utgangspunkt i FHI sine prognoser om antall pasienter som vil kunne trenge 
sykehusinnleggelse som følge av epidemien. Det er satt i gang omfattende nasjonale 
tiltak. Dette har avdempet den forventede smittetoppen i slutten av april/starten av 
mai. Dette har skjedd ved at reproduksjonstallet er vesentlig redusert fra 2,6 til 
under 1. De siste beregninger tilsier en smittetopp på høsten. 
 
Nå som første smittebølge er håndtert, er det viktig å øke kapasiteten til å tilby 
ordinær planlagt behandling. Noen klinikker er mer påvirket av epidemien enn andre 
og trenger mer tid til å omstille seg mot mer ordinær drift. Mengde av 
fjernkonsultasjoner har for øvrig økt betraktelig, med positive erfaringer, noe som til 
dels kan videreføres fremover. Ettersom epidemisituasjonen vedvarer vil det ikke 
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være mulig å nå opp til tilsvarende kapasitet som før epidemien før denne er 
vesentlig redusert eller borte. For øvrig arbeides det hele tiden med å sikre nok 
smittevernutstyr, både på kort sikt og i forhold til eventuelle økte behov til høsten. 
 
Henvisningene til spesialisthelsetjenesten er redusert. Dette kan ha sammenheng 
med at pasienter ikke oppsøker fastlege som før, enten av smittefrykt eller for å ikke 
belaste helsetjenesten. 
 
Det er store kostnader forbundet med epidemien, blant annet på grunn av 
inntektsbortfall, økt bruk av utstyr og økt bruk av personell.  
Brukerutvalget reiste bekymring for oppfølging av LAR-pasienter. Ulrich orienterte 
om at den helhetlige situasjonen med mindre smitte tilsier at disse pasientene kan 
følges opp på en mer ordinær måte. Det er viktig at brukere ikke må skaffe seg 
medikamenter på ikke-medisinske måter. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar fagdirektørs redegjørelse til orientering. 

19/20 Gjennomføring av møteplan vår 2020 
Maimøtet planlegges gjennomført på skype, men det er et håp om å kunne møtes 
fysisk i juni. Dagens møte har vært en god erfaring, men det kan ikke fullt ut erstatte 
de vanlige møtene.  
Brukerutvalgets medlemmer oppfordres til å spille inn saker til Arbeidsutvalget. 
Dette gjøres direkte til Jens Kristian (sekretær) 

20/20 Prioritering av viktige saker for Brukerutvalget våren 2020 
Koronasituasjonen har vært overskyggende og tatt fokuset fra andre saker. Det ble 
spilt inn at arbeidet med brukerundersøkelsen bør fortsette. Det ble bekreftet fra 
Elisabeth at dette vil bli tatt opp igjen nå som kapasiteten i sentral stab i Vestre Viken 
økes. 
Vedtak 
Arbeidsutvalget vurderer om det er viktige møter som må følges opp. 

21/20 Brukerutvalgets arbeid i Koronasituasjonen 
Medlemmene delte sine erfaringer fra de siste ukene og drøftet hvordan 
brukermedvirkning kan håndteres fremover. Det har vært en reduksjon i invitasjoner 
til møter og involvering generelt. Det er ikke avklart om pasientsikkerhetsuka skal 
gjennomføres som opprinnelig planlagt til høsten. Det vil bli vurdert å lage en rutine 
for en fast skriftlig orientering til Brukerutvalget om koronasituasjonen. 
 
Vedtak 
Administrasjonen sjekker opp status for gjennomføring av faste møter i klinikkene 
der Brukerutvalgets medlemmer skal delta. 

22/20 Pasientombudet har ordet 
Ombudets kontor er stengt og ansatte arbeider fra hjemmekontor. Dette har 
medført færre pasient- og brukermøter. Dette skal ikke ha gått ut over driften. Saker 
som ikke er relatert til pasientskader har inntil videre ikke blitt videresendt skriftlig til 
helsetjenesten for å redusere belastningen for disse.  Ulike pasientrettigheter er også 
satt til side ved koronaloven.  
Ombudet har mottatt en del koronarelaterte henvendelse. Disse handler dels om 
manglende mulighet til besøk av pårørende, manglende avlastningstilbud og 
bekymring for smitteverntiltak i sykehusene. Det har blitt reist spørsmål ved om 
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praksisen med telefonkonsultasjoner som erstatning for gruppesamtaler skal 
fortsette. Enkelte opplever dette som en litetilfredsstillende erstatning og har behov 
for mer personlig oppfølging. Det ser likevel ut som Vestre Viken har håndtert 
situasjonen så godt som kan forventes. 
 
Vedtak 
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 


