
 
 
Foreløpig Protokoll 
Møte: Brukerutvalget Vestre Viken HF 
Møtedato: 24.05.22 
Tidspunkt: Kl. 1200 – 1600  
Sted: Kolsås 1 og 2 
Møteleder:  Rune Kløvtveit 

Gudrun Breistøl ledet møtet 13-15 
Deltakere: Fra Brukerutvalget: 

Grethe Synnøve Karlsen, Mark Miller, Rune Kløvtveit (deltok ikke 13-15),  
Gudrun Breistøl, David C. Hemmingsen, Jan Helge Tuv (digitalt), Elisabeth Schwencke 
(digitalt)  

Forfall 
Cecilie Braathen 

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

Innledere 
Anne Bergland, Heidi Taksrud, Ulrich Spreng 

 
Sak nr. Sak/merknad Ansvar 

56/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak: 
Godkjent 
 

RK 

57/22 Protokoll brukerutvalgets møte 22.04.22 
 
Merknad: oppfølging av eiendomsplan er utsatt til augustmøtet. 
 
Vedtak: 
Godkjent med merknader over. 
 

RK 

58/22 Referat arbeidsutvalgets møte 10.05.22 
 
Det er ønske om å få mer kunnskap om PHR og kanskje legge et 
brukerutvalgsmøte til Blakstad til høsten. 
 
Vedtak: 
Tas til orientering. AU legger opp en plan for høstens styremøter hvor BU 
ønsker å besøke noen av sykehusene. 
 

RK 

59/22 Saker til orientering, innkommet post  
• Foreløpig protokoll BU HSØ 26-27.04.22 
• Leder/nestledersamlingen HSØ 
• Nytt medlem i BU Per Kristian Solli fra SAFO, HBF deltar fra 

junimøtet. 
 

RK 



 
Fra diskusjonen: 
BU ønsker at AU sender en tilbakemelding fra leder og nestledersamlingen 
til HSØ. 
 
Vedtak: 
Tas til orientering med det som kom frem under diskusjonen. 
 

60/22 Erfaringsutveksling  
 
Brukerutvalgets medlemmer har siden sist møte deltatt i disse møtene 
 

• Styremøte 
• Møte NSD 
• Sentralt kvalitetsutvalg 
• Strategisk samarbeidsutvalg 
• AU møte 
• Team brukermedvirkning 
• Styringsgruppe IKT Bærum som læringsarena 
• Samarbeidsmøte om digital transformasjon mellom Bærum 

sykehus og Asker og Bærum kommuner 
• Helselogistikk KIS 
• Team brukermedvirkning med brukerundersøkelser som testes ut 

på SMS i juni 
• Fremtidens kontortjeneste – innsiktsrapport 
• KKU KS 
• KKU KIS 
• KKU Ringerike 
• KKU BS 
• KEK PHR 
• KKU KMD 
• Programstyret digital hjemmeoppfølging 
• Styringsgruppe digital samhandling   
• KKU Akuttmedisinsk kjede, PHT,  
• Stab/ledermøte Ambulanse,  
• Forskningsutvalget  
• NSD Akuttmottak  
• Innovasjonsnettverket 

 

RK 

61/22 Etikk for alle 
Elæring i fellesskap 
 
Vedtak: 
Gjennomgangen tas til orientering. 
 

KKJ 

62/22 Orientering om Carematrix  
Anne Bergland 
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering.  
 

AB 



 
63/22 Møte med Pasient og brukerombudene 

Orientering rundt årsmelding 2021 og informasjon om den nye endringen i 
forhold til klagesaker og statsforvalteren 
 
Vedtak 
Presentasjon tas til orientering 
 

ALA 

64/22 Intro workshop kontinuerlig forbedring 
Solveig Tørstad 
 
Vedtak 
Tas til orientering.  
 

ST 

65/22 Dialog/orienteringer fagdirektør: 
• Status viktige styresaker 
• Status etterslep etter covid 19  
• Status rehabiliteringstilbud long covid 

 
Fra diskusjonen: 
Gjennomgang av tertialrapport.  
 
Poliklinikkaktiviteten er høyere enn i fjor. Det er fortsatt etterslep på 
øyeavdelingen. Tiltak er iverksatt for å innhente restanse. Det er også noe 
etterslep for hjertesykdommer. Situasjonen er ulik på sykehusene, og det 
arbeides med en løsning for å håndtere restansen.  
  
Det er relativt få pasienter som trenger intensiv rehabilitering for long 
covid. Tilbud til pasienter med behandlingstrengende long covid er 
innarbeidet som del av Vestre Vikens behandlingstilbud. 
 
Vedtak: 
Diskusjonen tas til orientering. 
 

US 

66/22 Faglig samarbeidsutvalg for barn og unge  
Heidi Taksrud 
 
Orientering om status for arbeidet i det faglige samarbeidsutvalget. 
Arbeidet er fortsatt i startfasen, men prosjektleder vurderer at utvalget 
allerede har bidratt til godt samarbeid for eksempel om planlegging og 
oppstart av FACT ung og dialogbasert henvisning.  
Ungdomsrådet er invitert til å delta med to deltakere i samarbeidsutvalget. 
 
Vedtak: 
Tas til orientering. 
 

HT 

67/22 Kommende møter   
• Styrets årsplan 
• Brukerutvalgets års og møteplan  

 
Fra diskusjonen: 

 
RK 



 
Oktobermøtet til styret er digitalt. Brukerutvalget ønsker at dialogmøtet 
flyttes til et fysisk styremøte. Administrasjonen følger opp saken. 
Fellesmøte med ungdomsrådet planlegges til september eller oktober.  
 

68/22 Oppnevninger Prosjekt, råd, utvalg 
  
Oppnevninger  
Carematrix Mark Miller deltar som representant i 

prosjektet. 
Helselogistikk, øyeavdelingen 
Behov for brukererfaring i 
regi av brukergruppen 

Det er behov for noen med 
pasienterfaring. Koordinator sender 
henvendelse til Blindeforbundet med 
ønske om en representant i tillegg til 
representant fra BU.  
Rune avklarer med 
avdelingskonsulenten før 
henvendelse sendes Blindeforbundet 
 

  

RK 
 

69/22 Konferanser, invitasjoner og deltagelser 
• Regional rehabiliteringskonferanse HSØ 13.-15.09 (Lillehammer) 

Rune og Mark ønsker å delta. EK og KKJ sjekker priser etc.  
• International forum on quality and safety in Healthcare 21.- 22.6 

Gøteborg - Deltakeravgift gratis, overnatting og reise må dekkes av 
VV. Elisabeth Schwencke deltar fra BU 

• Pasientsikkerhetskonferansen HSØ 8-9. Juni – digital 
Alle kan melde seg på for å få tilgang til opptak. 
Påmelding til konferansen. QuestBack 

• Pasientsikkerhetskonferanse 24.-25.november “I trygge hender» 
- The Cube – Gardermoen. Tas opp i junimøtet.  

 

RK 

 Eventuelt 
 
 
 

 

 

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/bylink?p=tVdUelTceowwyZFCbnosZ97uY6hSn9_LOn8oewgOcVkYRTyfx0ksC0RbMzNSXQSN0

