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Møteprotokoll for Brukerutvalget i Vestre Viken 
 
Møtested:  Skype  

 

Dato:  17.03.2021 

 

Tidspunkt:  Kl. 12.00 – 17.00 

 

 

Følgende medlemmer møtte:  

Navn      Funksjon  

Rune Kløvtveit   Utvalgsleder  

Heidi Hansen     Nestleder  

Gudrun Breistøl    Utvalgsmedlem  

Cecilie Bråthen    Utvalgsmedlem 

David C. Hemmingsen  Utvalgsmedlem 

Grethe S. Karlsen    Utvalgsmedlem 

Mark Miller    Utvalgsmedlem 

Lillian Nagel    Utvalgsmedlem 

Elisabeth Schwencke   Utvalgsmedlem 

Forfall: Lillian Nagel 

 

Jan Helge Tuv deltok som gjest i møtet 

 

Følgende fra administrasjon og ledelse møtte:  

Navn      Funksjon  
Lisbeth Sommervoll    Administrerende direktør  

Ulrich Spreng     Direktør fag  

Stine Lindahl Vangstein   Prosjektleder 

Narve Furnes     Klinikkdirektør intern service 

Elisabeth Kaasa   Helsefaglig sjef 

 

Møteleder: utvalgsleder Rune Kløvtveit  

Protokollfører: Janne Hjelm-Gabrielsen 
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Godkjenningssaker 

 

Sak 32/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak:  
Brukerutvalget godkjenner saksliste og innkalling. 

 

Sak 33/2021 Godkjenning av foreløpig møteprotokoll fra 17. februar 2021 

Vedtak:  
Møteprotokoll fra brukerutvalgsmøtet 17. februar 2021 godkjennes 

 

Sak 34/2021 Referat arbeidsutvalgets møte 3. mars 

Vedtak: 

Referatet tas til orientering 

 

Sak 35/2021 Pasient- og brukerombudet  

Deltok ikke på dette møtet, men møter på neste møte 

 

Sak 36/2021 Orienteringer fra adm.direktør og fagdirektør 

Oppsummering innhold: 

Lisbeth Sommervoll: Har klart å holde god aktivitet til tross for pandemiutfordringer. 

Ulrich Spreng: Smittetrykket øker særlig i Vestre Viken og Osloområdet. Bærum sykehus 

gikk i gul beredskap 16. mars.  

 

Vedtak: 

Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering 

 

Sak 37/2021 Saker til orientering innkommet post 

Oppsummering innhold: 

Protokoll Brukerutvalgsmøte NSD 24 feb  

Referat ungdomsrådets møte 25. februar 

Kommentarer i møtet: 

Ungdomsrådet inviteres til å møte i Brukerutvalget i saker av felles interesse. 

 

Vedtak: 

Sakene tas til orientering 

 

Sak 38/2021 Erfaringsutveksling 

Informasjon i møtet: 

- Oppstartsmøte redesign av forløp i akuttmottaket 

- Styremøtet i Vestre Viken 

- Styringsgruppe NSD  

- Strategisk utvalg (ledelse) 

- Hjemmedialyse 

- Sapa 2025, ressursgruppe for forbedring av miljøbehandling på Blakstad.  

- Møte om utviklingsplanen med Kirsten Hørthe  

- FACT – forskningsprosjekt om tilfredse brukere 

- KKU-møte 

- Fokusgruppe kjøkken og kantine NSD 

- Veileder pasientforløp 

- Drammen sykehus, ledelsens gjennomgang – leveransekvalitet  
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- Estetikkutvalget Kongsberg sykehus 

- NSD, Brukerkontor. Har fått et eget men lite samtalerom 

- BS om covid 19. Gul beredskap 

- Allmøte BS strategiplan 2021 

- LSU Asker og Bærum. Økning av angst og spiseforstyrrelser hos unge 

- Digital samhandling og hjemmeoppfølging 

- Digitale brev fra sykehusene implementeres 

- NSD, møterom og plenumsal  

- Forskning. Stort ønske om å satse mer på klinisk forskning 

- Ambulanse, kvalitetsutvalg, innovasjon – ROS analyser om nye stasjoner for ambulanser 

 

Sak 39 /2021 Konferanser, invitasjoner og oppnevninger 

 

Oppnevning til LSU Ringerike sykehus og LSU Hallingdal sjukustugu utsettes til neste møte.   

 

 

Sak 40/2021. Høring nasjonal parkeringsveileder  
 

Oppsummering innhold: 

Narve Furnes redegjorde. Parkingsveilederen er bra med generell utforming av 

parkeringssystemet. De fire RHF har deltatt felles for første gang. Målbildet er opplevd 

tilfredshet, tilgjengelighet og forutsigbarhet, god forvaltning og drift, unngå negativ omtale, 

sikker tilgang helsetjeneste og understøtte klimamål. Prioritering av pasienter og pårørende, 

HCR, klima, endret transportbehov. Anbefales partssammensatt mobilitetsutvalg. Mulig felles 

høringsuttalelse fra Vestre Viken og Brukerutvalget.  

 

Kommentarer i møtet: 

- Brukerutvalget i HSØ svarer saken godt ut.  

- Forskjellen på offentlige og private HC-parkeringer: Helårsdrift er krevende, særlig 

tilgang til inngang.  

Narve Furnes tar dette med i det videre arbeidet i Vestre Viken. 

 

Vedtak: 
Brukerutvalget slutter seg til Brukerutvalget i Helse Sør Øst sitt høringssvar  

 

Sak 41/2021 Klinikkfordeling 

Gjennomgang av brukerrepresentanter til klinikk: 

Drammen sykehus: David C Henningsen og Rune Kløvtveit 

Ringerike sykehus: Mark Miller og Jan Helge Tuv 

Kongsberg sykehus: Grete Karlsen 

Bærum sykehus: Mark Miller og Cecilie Bråthen 

Psykisk helse og rus (PHR): Heidi Hansen og Gudrun Breistøl 

Klinikk for intern service (KIS): Grete Karlsen 

Prehospitale tjenester (PHT): Elisabeth Schwencke 

  

Vedtak: 

Foreslått klinikkfordeling vedtas 

Klinikkene orienteres om oppnevnte representanter. 
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Sak 42/21 Helsefellesskap partnerskapsmøte 

Oppsummering innhold: 

Første partnerskapsmøte i helsefellesskapet Vest-Viken gjennomføres 26. mars.  

Agenda for partnerskapsmøtet. Leder BU skal ha innlegg og inviterte BU til å komme med 

innspill.  

 

Vedtak: 
Saken tas til orientering 

 

 

Sak 43/2021 Nytt sykehus Drammen 

Oppsummering innhold: 

Stine Lindahl Vangstein informerte. Detaljprosjektering adkomstbygg pågår. Plassering 

funksjoner romfordeling mm. ferdigstilles 26. mars. Brukerkontor er plassert i 

hovedresepsjonen. Møtesenter også for eksterne i andre etasje utenfor atkomstkontrollert 

område. Plenumsal og refleksjonsrom. Tredje etasje: Skole for pasienter. Kontorer LMS, også 

dette utenfor adgangskontrollert område med møterom i nærheten. Snesmelteanlegg utvides, 

noe annet må reduseres tilsvarende. Byggeprosjektet generelt god framdrift. Totalvurdering 

etter sommerferien. 

 

Kommentarer i møtet: 

- Bekreftes at brukerutvalget også kan bestille møterom. 

- Ønske om snuradiussirkel/ universell utforming på plenumssalens scene. Eventuelt heis 

med evakueringsplan i stedet for trapp. 

- Ønske om liten samtalekrok i Brukerutvalgets rom 

- Rundellene i inngangspartiet må være beregnet på rullestoler 

- Teleslynger for hørselshemmede i resepsjonen 

- Automatiske døråpnere der pasienter beveger seg/der det er mye trafikk med pasienter og 

pårørende. 

- Kantinens disker må være universelt utformet med tilstrekkelig snuradius 

- Snesmelteanlegget. Må kunne gå til toget ved helsegata, bekymring for og avstandene til 

parkering. Samarbeid med kommunen som har ansvaret for helsegata nødvendig.   

 

Vedtak: 

Brukerutvalget tar saken til orientering med de innspill som framkom i møtet 

 

 

Sak 44/2021 Utkast strategi/fokusområdet for BU 

Oppsummering innhold: 

Gudrun presenterte utkast til strategi. 

Det er foreslått seks fokusområder for å skape pasientens helsetjeneste.  

 

Vedtak: 

Arbeidsgruppen tar med innspill fra møtet og arbeider videre med utforming av strategien. 

Alle medlemmene sender sine innspill til Gudrun innen søndag 21. mars. Nytt utkast 

oversendes til AU-møtet 7. april.  
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Sak 45/2021 Ung og psykisk syk 

Oppsummering innhold: 

Heidi Taksrud fra BUPA informerte. BU ble orientert om oppbygningen av BUPA med 

fordeling i seksjoner, døgn og poliklinisk behandling osv. Avdelingen har nå fokus på 

oppbygning av dialogbasert inntak i samarbeid med alle kommuner ila 2021 og FACT UNG.  

 

Erfaringer så langt i pandemien: Det er en svært vanskelig periode for mange barn og unge. 

BUPA ser en økning av henvisninger for alvorlige lidelser som spiseforstyrrelser. ADHD er 

en utsatt gruppe som i større grad må vente på medisinutprøving. Det er økning av antall 

pasienter med depresjon og alvorlig selvmordsproblematikk. BUPA arbeider løpende med å 

tilpasse drift ved å flytte personell og frigjøres kapasitet der det er mulig. 

 

Kommentarer i møtet: 

Vil spiseforstyrrelser, ADHD og rus kunne være symptomer på det samme? 

Erfaringskonsulentenes alder: Må være på samme nivå som den de hjelper. Fortrinnsvis nylig 

ferdig med obligatorisk skole.  

 

Vedtak: 
Saken tas til orientering. Brukerutvalget merker seg at det det ser ut til å være et økende 

behov for helsehjelp i barne- og ungdomsbefolkningen. Utvalget er opptatt av at barn og unge 

får nødvendig helsehjelp og vil følge denne utviklingen. 

 

Brukerutvalget ønsker å bli involvert i utviklingen av FACT UNG.  

 

46/21 Revisjon av utviklingsplan 2035 

Elisabeth Kaasa informerte. Utviklingsplanen er øverste strategiske dokument i Vestre Viken. 

I arbeidet med revisjon av utviklingsplanen ønsker Vestre Viken god involvering av 

brukerutvalget.  

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering 

 

 

Sak 47/2021 Årsrapport 

 

Vedtak: 

Brukerutvalgets årsrapport godkjennes 

 

 

Sak 48/21 Eventuelt 

Det ble ikke tatt opp noe under dette punktet. 

 

Evaluering 

 

 

 

 


