
 

 

 

 

 
 
Foreløpig protokoll 
Møte: Brukerutvalget Vestre Viken HF 

Møtedato: 14.12.22 

Tidspunkt: Kl. 1200 – 1800 

Sted: Tyrifjord 1 og 2, Grønland 32 
Hallingskarvet (bak kantinen) fra kl 1330 

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, Per Kristian 
Solli 

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

Innledere 
Rune Abrahamsen, Lillemor Sandberg 

 

Sak nr. Sak/merknad 
 

141/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak: 
Godkjent 
 

142/22 Protokoll brukerutvalgets møte 22.11 
 
Vedtak: 

Godkjent 

 

143/22 Referat arbeidsutvalgets møte 29.11 
 
Vedtak: 
Tas til orientering 
 

144/22 Saker til orientering, innkommet post  

 Referat møte i Ungdomsrådet 07.12 
(ettersendes) 

 Kommunikasjonsstrategi Vestre Viken 
 

Kommentarer fra møtet 
BU har noen kommentarer i forhold til kommunikasjonsstrategien. Innledningsvis tenker 
BU at strategien er for lang og for detaljert til å være en strategi. Den minner mer om en 
handlingsplan. Kanskje burde det vært delt i en del mot ansatte og en mot befolkningen. 
Den blir for omfattende til å kunne være funksjonell som en strategi. Hva skal strategien 
brukes til? 



 

 

 

 

Innholdsmessig tenker vi at den kanskje i større grad burde understreket betydningen av å 
få en god kommunikasjon. Kommunikasjon i samhandling synes vi blir lite omtalt. 
Ellers tenker vi Brukerutvalget bør inn som en egen målgruppe i oversikten og at 
Brukerutvalg og ungdomsråd omtales somverktøy for å nå målgrupper og innhente 
informasjon. 
Brukerutvalget er veldig fornøyd med at det brukes en felles profil på alt materiell på alle 
plattformer. Dette bidrar til å skape god kommunikasjon. 

 
Vedtak: 
Referat fra Ungdomsrådets møte tas til orientering. 
Kommunikasjonsstrategien tas til orientering med de kommentarer som fremkom under 
møtet. 
 

145/22 Kontinuerlig forbedring – brukermedvirkning 
Ved David Hemmingsen 
 
Kommentarer fra møtet: 
Avklaring av forventninger til brukerinvolvering i KF prosjekter. Ønske om at alle 
prosjekter skal ha fullverdige brukere som medlemmer. 
Identifisert 6 hoveddrivere. Startet å jobbe med rekruttering av brukermedvirkning. Dette 
er hovedpremiss for å få det til. 
Hvilken kompetanse bør brukermedvirkerne ha? Hvordan skal dette organiseres?  
 
Vedtak: 
Brukerutvalget er veldig fornøyd med at brukerinvolvering settes mer inn i system. 
Brukerinvolvering er en forutsetning for å få gode tjenester. 
 

146/22 Rapport kulturutvalget NDS 
Lillemor Sandberg 
 
Vedtak: 
Tas til orientering. Brukerutvalget er spent på fortsettelsen og ser frem til å få sett de 
aktuelle arbeider når det nærmer seg ferdigstillelse. Forutsetter at det tas inn i BIM. 
 

147/22 Status NDS - mottaksprosjektet 
Presentasjon ved Rune Abrahamsen 
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering.  
Brukerutvalget er bekymret for ECT behandling i perioden fra PHR flytter ut av Blakstad og 
før behandlingen etableres på NSD. Dette må det finnes gode løsninger på. 
 

148/2 Oppnevninger Prosjekt, råd, utvalg 
 

Oppnevninger i møtet 

BS Innovasjonsprosjekt 
Fallforebygging i sykehus 

 

 
 
 



 

 

 

 

Vedtak: 
Brukerutvalget tenker det i dette prosjektet både er behov for brukerrepresentasjon i 
forhold til det å tenke strategisk på personvern, autonomi etc men også mer konkrete 
innspill på den praktiske gjennomføringen. I forhold til den tekniske utprøvingen tenker 
en at det med fordel kan brukes egne pasienter/brukere som brukermedvirkere.  
Brukerutvalget kunne tenke seg mer informasjon om prosjektet før en utpeker en 
representant til prosjektet. Koordinator tar kontakt med prosjektet for mer informasjon. 
 

149/22 Selvevaluering Brukerutvalget 
Gjennomgang av skjemaet som skal brukes som del av selvevalueringen. 
 
Vedtak: 
Tas til orientering med de kommentarer som kom frem under møtet. Evalueringen er 
dokumentert på internt arbeidsdokument. AU vil følge opp de ulike kommentarer og 
fremlegge en plan for arbeidet videre. 
 

150/22 Erfaringsutveksling 
 
Brukerutvalget har i perioden deltatt på i perioden: 
 

 Forskningsutvalget 

 Ambulanse KKU 

 Kolsprosjektet BS 

 Foredrag for Sørlandet sykehus, sårprosjektet 

 DHO programstyremøte 

 KMD foredrag 

 NSD logistikkmøte 

 PHR eiendomsplan 2 

 Kontinuerlig forbedring, workshop 

 Pasientsikkerhetskonferansen 

 LSU Kongsberg 

 Fremtidens kontortjeneste 

 KKU KIS 

 Pasient- og pårørendekonferansen 

 Akuttmedisinsk kjede 

 KKU RS/HSS 

 Programstyremøte PHR 

 Styremøte VV 

 KEK BS 

 Innspillmøte sikkerhet HSØ 

 Styringsgruppe helselogistikk (område A) 

 Styringsgruppe øye 

 Arbeidsgruppe øye 

 AU møte 

 Prosjektstyret NSD (HSØ) 
 

151/22 Dialog/orientering fagdirektør  

AD Lisbeth Sommervoll sendte en koselig hilsning til utvalget gjennom en 
videohilsen.  



 

 

 

 

 

152/22 Kommende møter   

 Styrets årsplan (ettersendes) 

 Brukerutvalgets års og møteplan (monsterarket) 
 
 

153/22 Eventuelt 
 
To av medlemmene går ut av Brukerutvalget. En stor takk til Grethe Synnøve Karlsen og 
Per Kristian Solli for deres arbeid i Brukerutvalget. 
 
 

 

 
 
 


