
 
 
 
 
 
 
 
Foreløpig protokoll 
Møte: Brukerutvalget Vestre Viken HF 
Møtedato: 25.11.22 
Tidspunkt: Kl. 1200 – 1800 
Sted: Kolsås 1 og 2, Grønland 32 
Møteleder Rune Kløvtveit 
Deltakere: Fra Brukerutvalget: 

Elisabeth Schwencke, Grethe Synnøve Karlsen, Mark Miller, Rune Kløvtveit,  
Gudrun Breistøl, David C. Hemmingsen, Jan Helge Tuv, Cecilie Braathen 

Fra Administrasjonen:  
Anne-Lise Kristensen, Solveig Tørstad og Kurt Kleppe Josefsen (koordinator) 

Innledere 
Ulrich Spreng (sak 135/22), Mette Lindblad (sak 132/22), Monica Øvrid (sak 133/22) 

Forfall: 
Per Kristian Solli 

 
Sak nr. Tid Sak/merknad 

 
125/22 1200-1220 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Vedtak: 
Godkjent 
 

126/22 Protokoll brukerutvalgets møte 25.10 
 
Vedtak: 
Godkjent 
 

127/22 Referat arbeidsutvalgets møte 08.11 
 
Vedtak: 
Tas til orientering 
 

128/22 Saker til orientering, innkommet post  
• Foreløpig protokoll HSØ,  

19-20.10, og 15-16.11 
• Referat møte i Ungdomsrådet 
• Årshjul (vedlegg ettersendes) 

 
Vedtak: 
Referatene tas til orientering med oppfordring om å lese spesielt 
referatene fra Ungdomsrådet. BU støtter tankene om 
kontaktlegeordningen og ønsker å ta opp situasjonen i VV i senere møte. 
AU lager utkast til årshjul i neste møte. 



 
 
 
 

 
129/22 1220-1245 Brukerutvalget i sosiale medier 

Status i dag og muligheter  
Vedlegg ettersendt 
 
Vedtak: 
BU er blitt enige om at hvert medlem lager en videosnutt på ca 60 
sekunder hvor de presenterer områdene sine.  David, Gudrun, Grethe og 
Mark filmer i første omgang. Rekkefølge avtales med Hege Frostad Dale. 
 

 1245-1300 Pause 
 

133/22 
 

1300-1315 Status økonomi brukerutvalget 
Monica Øvrid 
 
Vedtak: 
Siste frist for innsending av regninger som skal på 2022 er inn til Ingunn 
13. desember. Rutiner gjennomgås og tas opp i AU. Tilgang til 
Personalportalen. For 2023 skal krav leveres innen 15. hver måned. 
 

130/22 1315-1345 Selvevaluering Brukerutvalget 
Gjennomgang av skjemaet som skal brukes som del av selvevalueringen. 
 
Vedtak: 
Skjemaet sendes ut til alle og sammenstillingen tas opp i neste møte i BU 
som en del av selvevalueringen. Frist for innsending er mandag 28.11. 
 

 1345-1400 Pause 
 

131/22 1400-1430 Budsjett 2023 
Mette Lindblad 
 
Vedtak: 
Tas til orientering. BU er bekymret for at økonomien kan gi lange 
ventelister og negative effekter for kvalitet i pasientbehandlingen. BU 
ønsker å ha fokus på dette neste år. BU ønsker en oversikt over hvordan 
pasientbehandlingen har vært fra 2019-2022.  
 

132/22 1430-1445 Kontinuerlig forbedring – brukermedvirkning 
David Hemmingsen informerte om prosjektet brukermedvirkning i 
kontinuerlig forbedring. David ønsker tilbakemelding på hindringene 
innen 1. desember. 
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering. 
 

 1445-1500 Pause 
 

134/22 1500-1545 Erfaringsutveksling 
 



 
 
 
 

Medlemmene har i perioden deltatt i følgende møter: 
• Regional konferanse i HSØ om pårørende, bruk av tolk 
•  Møte på Ringerike om økonomi  
• Hjemme oppfølging Kols prosjektet  
• Diabetes sårklinikk  
• Ryggforeningen 
• 3-dagers tur med Bærum kommunes råd i Sverige og Danmark 
• Utarbeiding av løsning for samarbeid på tvers for multimorbide 

pasienter VVHF Skåne og Barcelona  
• LSU Asker og Bærum 
• Budsjett og samhandlingsmøte internt Bærum sykehus  
• Møte/en prat m direktør Drammen sykehus  
• KKU Drammen sykehus 
• Kurs kontinuerlig forbedring (agentopplæring)  
• Dialogmøte med AD 
• Grunnsteinsnedleggelse Virtuelt sykehus  
• Styremøte 
• NSD styringsgruppemøte  
• Team brukermedvirkning  
• AU møte brukerutvalget  
• Team møte i Davids arbeid Kontinuerlig forbedring  
• Eiendomsplan PHR del 2 styringsgruppe 
• SKU, Care to translate (oversettingsverktøy - budsjettavh) 
• Dialog med PHR om ECT, Sikkerhet og de som dømmes til 

behandling. De 2 første i NSD, det siste uavklart.   
• Arbeidsgruppe PHR  
• Ledersamling KIS – fokus på bærekraftig utvikling  
• Framtidas kontortjeneste, prosjektgruppe 
• KKU Kongsberg mye om behandlingsplan – forutsigbarhet 
• Brev til dir Kongsberg Lukas om brukerrep rolle 
• Innføring av NOST Nasjonalt system for smitteforebyggende tiltak 
• DT – artikkel om støy NSD (GK) 
• Onkologisk poliklinikk Bærum - 4 nye leger fra januar 😊😊  
• Forskningsutvalget skal starte med podcast  
• Forskningsutvalget skal informere oss om brukerrep i prosjekter  
• Utdanning ambulansemedarbeider på Nesbyen  
• PIVO øvelser - tidsplanlegging med politiet en utfordring  
• RKPPO 
• Fremtidens organisering av prehospitale tjenester – 

dialogkonferanse  
• KMD prosjekt 
• Møte med PHR v/direktør og tilbudet i NSD 
• Programstyre PHR, NSD, SAPA 2025 
• KEK Bærum 
• KEK PHR 
• Møte med AD  
• Styremøte  
• Senter for medisinsk, etikk seminar 



 
 
 
 

 
 1545-1600 Pause 

 
135/22 1600-1645 Dialog/orientering fagdirektør  

• Styresaker 
• Andre aktuelle saker 

 
Vedtak:  
Tatt til orientering 
 

 1645-1700 Pause 
 

136/22 1700-1715 Dialogmøtet med styret 12.12 
 
Vedtak:  
Presentasjonen i dialogmøtet deles inn i tre deler. 

1. David C H: Informerer om kontinuerlig forbedringsarbeidet: 
Brukermedvirkning i kontinuerlig forbedring. Et ledd i  

2. Mark Miller: Digital transformasjon og digital hjemmeoppfølging, 
samt brukerstyring av tjenestene 

3. Kaja Borgersen presenterer Ungdomsrådets del. Emner 
bestemmes på Ungdomsrådets møte 30.11. 

 
137/22 1715-1730 Årlig melding 

 
Vedtak:  
Utarbeides av Mark Miller, Rune Kløvtveit og Anne-Lise Kristensen etter at 
vi har mottatt utkast fra VVHF (6.1.23). Utkast legges frem for 
brukerutvalget. 
 

138/22 1730-1800 Oppnevninger Prosjekt, råd, utvalg 
 

Oppnevninger i møtet 
Innspillsmøte – prosjekt 
sikkerhetspsykiatri 
 

 
Gudrun Breistøl, 
sender ut innlegg 
til kommentarer 

Workshop 12. januar 
innlegg  
Brukersynspunkter på NSD 

David CH 
Hemmingsen 
Gudrun Breistøl 

Vedlegg ettersendes 

 
139/22 Kommende møter   

• Styrets årsplan (ettersendes) 
• Brukerutvalgets års og møteplan (monsterarket) 
• Neste brukerutvalgsmøte er flyttet til 14. desember kl 12-18. 

Saker: Forberede innlegg om brukerforventninger til NSD, Fritt 
behandlingsvalg,  

 
 Eventuelt 



 
 
 
 

 
• BUs medlemmer har behov for tilgang til intranett og Teams.  
• Arendalsuka 
• Media, Dagens medisin 
• Ole Rysstads minnefond  
• Utnevning av nytt brukerutvalg 
• Innspill til ES som skal ha møte med KMD om brukerutvalget og 

hva vi kan tilby. Snakker med Rune om dette.  Alle som har 
innspill, må sende de i løpet av morgendagen. Foredraget skal 
holdes i morgen kveld, 

 
 
 
 
 
 


