Protokoll Brukerutvalget 25. januar 2022
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:
Sted:
Møteleder:
Deltakere:

Brukerutvalget Vestre Viken HF
25.01.2022
Kl. 12:00 – 18:00
Teams
Rune Kløvtveit
Fra Brukerutvalget:
Elisabeth Schwencke, Grethe Synnøve Karlsen, Mark Miller, Rune Kløvtveit, Gudrun
Breistøl, David C. Hemmingsen, Jan Helge Tuv, Cecilie Braathen
Fra Administrasjonen:
Elisabeth Kaasa og Kurt Kleppe Josefsen (koordinator)
Innledere:
Ulrich Spreng (sak 6/22)
Narve Furnes (sak 14/22)

Sak nr.

Sak/merknad

1/22

Godkjenning av innkalling og saksliste

2/22

Vedtak:
Godkjent
Godkjenning av protokoll brukerutvalgets møte 14.12.2021

3/22

Vedtak:
Godkjent
Referat arbeidsutvalgets møte 11.01.2022

4/22

Vedtak:
Tas til orientering
Saker til orientering, innkommet post
•
•
•
•

Protokoll fra BU HSØ 14.-15.12.21
Protokoll fra BU HSØ 18.-19.01.22
Endring retningslinjer godtgjøring brukerutvalg
Grunnleggende miljøbehandling

Vedtak:
Sakene tas til orientering.

5/22

Erfaringsutveksling
Medlemmer i BU har vært på følgende møter i perioden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6/22

NDS - Fremtidens kontortjeneste, kickoffmøte
KIS – Ledersamling, tema; miljømål
KIS – Lederwebinarer
DS – Strategisamling
DS – Team brukermedvirkning
DS – Ledermøte
BS - Beredskapsmøter og samarbeidsmøter
BS - Arealplan for Bærum sykehus
BS - Diabetes sårtjeneste - tjenesteutvikling
BS – Ledermøtesamling
PHT – Ledermøte
Forskningsutvalget
LSU - Hallingdal
RS Ledermøte
Foretaksmøte HSØ
Styremøte
PHT - Ledermøte
PHT - KKU
AU møte
VV - Beredskapsmøter
NDS - Styringsgruppe – mottaksprosjektet

Dialog/orienteringer fra administrerende direktør/fagdirektør:
•

•

Oppdatering covid-19; status i sykehusene, utsettelser i behandling, plan for
innhenting av etterslep. Kommunikasjon og varsling av pasienter som har
fått avlyst time / utsatt behandling
Aktuelle styresaker

Vedtak:
Presentasjonen/diskusjonen tas til orientering. Presentasjon følger protokoll.
7/22

PHR eiendomsplan
Presentasjon av del 1 av eiendomsplanen og dialog om Brukerutvalgets rolle i
del 2. Ved klinikkdirektør Narve Furnes.
Presentasjonen følger protokoll.
Prosjektet inviterer et medlem inn i styringsgruppen, og prosjekteier ønsker
dialog med brukerutvalget om hvordan brukerutvalget best kan medvirke i
fase II i prosjektet. En mulig tilknytning til arbeidet kan være at brukerutvalget
kan fungere som en referansegruppe for arbeidsgruppene. Formen avklares
med prosjekteier.
Vedtak:

Brukerutvalget ser at eiendomsplanen er viktig for pasienter og befolkningen
og ønsker å bidra inn i del 2 av eiendomsplanen. Rune Kløvtveit går inn i
styringsgruppen i prosjektet. Brukerutvalget ønsker å vurdere videre
medvirkning i samarbeid med prosjekteier når mandatet foreligger.
8/22

9/22

Konferanser, invitasjoner og deltagelser
• Invitasjon fra BUPA til å delta på workshop om «Handle sammen for barnet»
Vedtak:
Elisabeth Schwencke deltar på workshopen. Brukerutvalget ønsker i tillegg
mer informasjon om prosjektet fra BUPA.
Årlig melding
Oppfølging av vedtak fra forrige møte: Årlig melding tas opp på BU’s møte 25.
januar og sluttbehandles i AU 8. februar. Følgende går inn i arbeidsgruppen;
Rune Kløvtveit, Mark Miller og Cecilie Braathen.
Foreløpig innspill gjennomgått med kommentarer og innspill i møtet.
Vedtak:
Innspill fra BU’s medlemmer sendes Rune innen 1. februar. Arbeidsutvalget
gis fullmakt til å ferdigstille innspill/kommentarer til årlig melding og
oversende disse til Vestre Viken. BU orienteres om endelig dokument i møtet
22.2.

10/22

Høring - utviklingsplan 2035
Oppfølging av beslutning fra forrige møte: Utviklingsplan tas opp i
januarmøtet og sluttbehandles i februarmøtet. Gudrun Breistøl, David C.
Hemmingsen og Jan Helge Tuv er arbeidsgruppe for høringen. Innledning til
saken ved Elisabeth.
Vedtak:
Utkast til høringssvar sendes fra Gudrun, Jan Helge og David til AU før 11.2.
Saken sluttbehandles i brukerutvalget 22.2

11/22

Brukerutvalgets mål
Oppfølging av evaluering – justering av mål?
Mål for 2021 gjennomgått med kommentarer. Gudrun, David og Cecilie
forbereder ny sak til februarmøtet for eventuell justering av mål.
Vedtak:
Følges opp på februarmøtet

12/22

Aktivitetsoversikt
Gjennomgang av monsterarket
Vedtak:
Alle gjennomgår sine oppnevninger og melder detaljer til koordinator.

13/22

Kommende møter
•
•

14/22

Styrets årsplan
Brukerutvalgets års og møteplan

Oppnevninger Prosjekt, råd, utvalg
Oppnevninger
Skilting NSD
•

Dynamisk skilting

Styringsgruppe
Eiendomsplan PHR del 2

Cecilie Braathen
Rune Kløvtveit

Vedtak:
BU henstiller til Blindeforbundet om at de også deltar i arbeidet med
dynamisk skilting på NDS
Cecilie Braathen - representerer BU i arbeidsgruppen.
15/22

Eventuelt
Heidi Hansen trekker seg fra sitt verv i BU.

