
 

 

 

 

 
 
 
Foreløpig protokoll 
Møte: Brukerutvalget Vestre Viken HF 

Møtedato: 20.09.22 

Tidspunkt: Kl. 1200 – 1800 
 

Sted: Kolsås 1 og 2, Grønland 32 
Møteleder:  Rune Kløvtveit 

Deltakere: 
Fra Brukerutvalget: 
Elisabeth Schwencke (frem til 1700), Grethe Synnøve Karlsen, Mark Miller, Rune 
Kløvtveit, David C. Hemmingsen, Jan Helge Tuv, Cecilie Braathen 

Fra Administrasjonen:  
Solveig Tørstad og Kurt Kleppe Josefsen (koordinator) 

Innledere 
Ulrich Spreng, Lisbeth Sommervoll, Asgeir Kvam, Kristine Kleivi Sahlberg, Christine 
Furuholmen 

Forfall 
Gudrun Breistøl, Per Kristian Solli 

 

 

Sak nr. Tid Sak/merknad 
 

96/22 1200-1215 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak 
Godkjent 
 

97/22 Protokoll brukerutvalgets møte 23.08 
 
Vedtak 
Godkjent 
 

98/22 Referat arbeidsutvalgets møte 06.09 
 
Vedtak 
Tas til orientering 
 

99/22 Saker til orientering, innkommet post  

 Referat Ungdomsrådet 31.08 

 Foreløpig protokoll BU HSØ 31.08 

 Reiseregninger/honorarer - rutiner 

 Pasientsikkerhetsuken 

 Risikovurdering av VV tilstedeværelse på Facebook og Instagram 
 



 

 

 

 

Vedtak 
Sakene tas til orientering. 
I forhold til tilstedeværelse på Facebook og Instagram så er 
Brukerutvalget av den oppfatning av det er viktige kontaktflater og støtter 
administrasjonens vurderinger. 
 

100/22 Konferanser, invitasjoner og deltagelser 

 FFO, konferanse for brukerrepresentanter, 15.-16. oktober 

 RK PPO – Regional konferanse for pasient og 
pårørendeopplæring, 26.-27. oktober. 

 
Vedtak 
David C. Hemmingsen og Elisabeth Schwencke representerer BU på FFO 
konferansen. Alle medlemmer i BU som ønsker det kan imidlertid melde 
seg på FFO konferansen. Kostnader dekkes av FFO. 
I augustmøtet ble det vedtatt at Rune Kløvtveit skulle delta på RK PPO 
konferansen. Han erstattes av Elisabeth Schwenche. 
 

101/22 1215-1230 HSØ Utviklingsplan 2040 
Orientering om høringsuttalelse fra VV til HSØ av  
Ved Samhandlingssjef Christine Furuholmen 
 
Fra diskusjonen 
HSØ sin utviklingsplan skal revideres og det legges opp til en felles 
høringsuttalelse fra Vestre Viken som også inkluderer Brukerutvalget. 
Forebygging, helseforetakets rolle i forhold til forebygging, styrking av 
pasientens helsekompetanse, overbehandling er områder BU ønsker skal 
belyses i høringsuttalelsen. 
 
Vedtak: 
Presentasjonen og diskusjonen tas til orientering og punktene som 
fremkom i møter forutsettes inkludert i høringssvaret. 
Høringsuttalelse signeres av AD og Leder BU 
 

102/22 1230-1245 Organisasjonskart og ledernivåer 
Kort gjennomgang av Vestre Viken sin organisering. 
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering. Organisasjonskart legges ved 
protokollen. 
  

 1245-1300 Pause 
 

103/22 1300-1330 Dialog/orientering AD/fagdirektør 

 Pasient og pårørendeperspektivet ved økonomisk innstramming 

 Hvordan jobbe sammen for kunnskap om og kjennskap til BU 

 Nasjonale tekster for informasjon til pasienter og pårørende (fra 
ledermøte 13.9) 

 
Fra diskusjonen 



 

 

 

 

De to nederste punktene tas på neste møte. 
Den økonomiske situasjonen i foretaket er anstrengt som den er i store 
deler av helsetjenesten. Det viktigste er å sikre langsiktig satsning på 
kvalitet og stramme opp helsetjenestene. Vi bruker mer penger og 
behandler færre pasienter. BU påpeker behovet for å satse mer på 
folkehelse og 0-visjon  

 
104/22 1330-1345 4 gode vaner 

Orientering om kommunikasjonsverktøyet som brukes i VV 
 
Vedtak 
Presentasjonen tas til orientering. 
 

 
 

1345-1400 Pause 

105/22 
 

1400-1445 Tema pasientsikkerhet 
Presentasjon av team pasientsikkerhet 
Asgeir Kvam, Medisinskfaglig rådgiver  
 
Fra diskusjonen 
Hvordan sikre at hele organisasjonen lærer av feil. Det er behov for enda 
større aksept for å dele erfaringer gjennom læringsnotater, selv om en er 
på god vei i mange enheter. Det er utfordringer i forhold til 
hjemmesykehus.  
 
Vedtak 
Presentasjon og diskusjon tas til orientering 
 

 1445-1500 Pause 
 

106/22 1500-1530 Handlingsplan for forskning kommende fire år   
Presentasjon ved Kristine Kleivi Sahlberg, avdelingssjef forskning og 
innovasjon.  Innspill fra BU 
 
Fra diskusjonen 
Handlingsplan for forskning 2023-2026 er i støpeskjeen og det ble forrige 
uke gjennomført en workshop. Brukerutvalget vil gjennom hele prosessen 
bli inkludert i arbeidet. Hvordan ønsker utvalget å delta? For utvalget er 
det viktig at forskningen blir implementert i praksis og det vises til at 
kontinuerlig forbedring kan være et godt verktøy. Det er et krav om at 
brukere er aktivt inkludert i forskningen. Det skal utvikles en prosedyre for 
brukermedvirkning i forskning. Brukerutvalget ser frem til å komme med 
innspill på dette. Det mener at det er viktig med mer systematisering av 
brukermedvirkningen og det er viktige med rolleutvikling. 
Det vil i neste uke gjennomføres en oppstart av arbeidet med å utvikle en 
handlingsplan for innovasjon. Det er behov for struktur og systematikk for 
brukermedvirkning i innovasjon. Her inkluderes brukere i mindre grad enn 
i forhold til forskning. Spesielt etableres det et delprosjekt for forskning i 
forhold til NDS. Forskningssjefen sender bestilling til brukerutvalget der 
hun konkretisere ønske for brukermedvirkning. 



 

 

 

 

 
Vedtak 
Saken tas til orientering med de kommentarer som fremkom under 
møtet. 
 

107/22 1530-1545 Kontinuerlig forbedring 
Orientering David 
 
Fra diskusjonen 
Det er lite systematisk brukerinvolvering i arbeidet med kontinuerlig 
forbedring og brukerutvalget er fornøyd med at medlemmer at utvalget 
får opplæring og trening i metoden. 
En utfordring er at det i organisasjonen er lite kjennskap til brukerutvalg 
og at brukermedvirkning har for liten plass.  
David C. Hemmingsen har fått ansvar for å lede kontinuerlig 
forbedringsarbeidet for bedre brukermedvirkning i kontinuerlig 
forbedring. Når problematikken er litt mer spisset kommer leder for 
kontinuerlig forbedringsarbeidet til brukerutvalget for å diskutere 
prosjektet. 
 
Vedtak 
Tas til orientering.  
 

 1545-1600 Pause 
 

108/22 1600-1645 Erfaringsutveksling 
 
I perioden har deltakerne deltatt på: 
 

 VV Introduksjonskurs for nye helsefaglærlinger 

 VV fremtidens kontortjeneste, prosjektgruppe 

 RS ledersamling, strategi 

 RS arbeidsgruppe pasientsikkerhetsuken 

 VV agentopplæring, Kontinuerlig forbedring 

 DS formøte LSU 

 DS budsjettkonferanse 

 VV Fagseminar 

 VV Workshop handlingsplan forskning 

 BS Videokonsultasjon 

 Regionalt rehabiliteringsseminar 

 AU i BU 

 VV styremøte 

 VV Styringsgruppe PHR Eiendomsplan del 2 

 VV SSU 
 

 1645-1700 Pause 
 

109/22 1700-1715 Avklaring ventesaker 
Gjennomgang av ventende saker i monsterarket 



 

 

 

 

 
Vedtak 
Saken går ut og tas opp neste møte. 

110/22 1715-1800 Oppnevninger Prosjekt, råd, utvalg 
 

Oppnevninger i møtet 

DHO kols, prosjektgruppe Mark Miller 

Workshop handlingsplan 
innovasjon 

Elisabeth Schwencke 
David C. Hemmingsen 

 
 

111/22 Kommende møter   

 Styrets årsplan (ettersendes) 

 Brukerutvalgets års og møteplan (monsterarket) 

 
112/22 Eventuelt 

 
Workshop forskning/innovasjon 
Elisabeth Schwencke deltok på workshop forskning i forrige uke. 
Presentasjonen hun ga legges ved protokollen. 
 

 


