
 

 

 

 

 

 

 

 

Innkalling til møte 

BU Brukerutvalget 

Møtetid  5. november 2020, kl. 12:00 

Møtested SiV HF Tønsberg møterom E1 028 

 

 

 

 

 

Eventuelle forfall meldes til kachri@siv.no eller   . Varamedlem møter kun etter særskilt 

innkalling. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Sekretariatet 
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Saksframlegg til  

BU Brukerutvalget 

 

 

 

Møtedato: 05.11.2020 

  

 Saksnr: 21/20 

 Sakstype: Konklusjon 

 Saksid: 20/00899-14 

     

 

Saksbehandler: Katrine Svinterud 

 

 

Godkjenning av referat fra møte 24. september 2020 

 

 

Vedlegg:  

Referat BU Brukerutvalget 24.09.2020 

 

Hensikten med saken: 

Forslag til referat fra brukerutvalgets foregående møte legges fram til godkjenning. 
 

Forslag til konklusjon: 

Referat fra brukerutvalgets møte 24. september 2020 godkjennes. 
 

 

 

 

Tønsberg, 30. oktober 2020 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Møtereferat 

BU Brukerutvalget 
 

Møtetid torsdag 24. september 2020, kl. 12:00 

Møtested SIVHF M TON - C-E1-028 

Arkivsak 20/00898 

 

 

 
Tilstede 

Erik Hansen 
Anne Elisabeth Frogner 

leder 
nestleder 

Per Werner Larsen  

Karin H.J. Rysst  

Ellen Bente Holtungen  

Ruth Martinsen  

  

Torunn Grinvoll, pasient og brukerombud Vestfold  

  

Adm dir Stein Kinserdal Adm direktør 

Konsulent Katrine Svinterud referent 
  

Forfall 

Terry Gabo  

 Henrikke M.B. Kristiansen  

  

Av 8 medlemmer var 6 tilstede. 
  

Ellers møtte 

Tom Einertsen og Morten Tønnessen på sak 11/20  

Mona Wike på sak 12/20  

  

Journalført i Public 360°



21/20 Godkjenning av referat fra møte 24. september - 20/00899-14 Godkjenning av referat fra møte 24. september 2020 : Referat BU Brukerutvalget 24.09.2020

  

   2  

SAKSKART  Side 

10/20 20/00898-1 Godkjenning av referat fra 10. juni 2020 3 

11/20 19/10341-2 Tønsbergprosjektet, befaring og informasjon 3 

12/20 20/03622-1 Kompetansebank og brukermedvirkningsarbeid ved SiV 3 

13/20 
19/10291-

16 

Strategisk innsatsområde 3, Organisasjonsutvikling, 

informasjon til brukerutvalget 
5 

14/20 20/01111-2 Brukerutvalgets deltagelse i råd og utvalg, ferdigstilling 5 

15/20 19/10203-3 Kontaktlegeordningen ved SiV HF 6 

16/20 20/01212-2 Rapportering av nøkkeltall til brukerutvalget 6 

17/20 20/00899-7 Administrerende direktørs orientering 7 

18/20 20/00899-8 Saker til kommende møte i november 7 

19/20 20/00899-6 Referatsaker september 8 

20/20 20/00899-5 Eventuelt september 8 
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Saker til behandling 

10/20 Godkjenning av referat fra 10. juni 2020 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BU Brukerutvalget 24.09.2020 10/20 

 

 

Hensikten med saken 

Forslag til referat fra brukerutvalgets foregående møte legges fram til godkjenning. 

 

 

Forslag til konklusjon 

Referat fra brukerutvalgets møte 10. juni 2020 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

Når medlemmene av brukerutvalget mottar utkast til referat etter møte, ønskes svar på 

godkjent eller forslag på endringer fra alle medlemmer. 

 

 

 

Konklusjon  

Referat fra brukerutvalgets møte 10. juni 2020 godkjennes 

 

 

 

11/20 Tønsbergprosjektet, befaring og informasjon 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BU Brukerutvalget 24.09.2020 11/20 

 

 

Hensikten med saken 

Brukerutvalget ønsker å bli oppdatert på byggeprosjektet. Prosjektdirektør Tom Einertsen 

og klinisk koordinator somatikk Morten Tønnessen tar imot utvalget. Det vil bli gitt 

informasjon om Tønsbergprosjektet, og gjennomført en befaring av nybygg somatikk. 

Vedlagt følger forprosjektrapport. 

 

 

Forslag til konklusjon 

Saken tas til orientering.  

 

 

Møtebehandling 

Grunnet sykdom og meget dårlig vær utsettes befaringen av nybygg somatikk til neste 

møte i november, prosjektdirektør Tom Einertsen og koordinator somatikk Morten 

Tønnessen hold en presentasjon av prosjektet i møte.  

 

 

Konklusjon  

1. Saken tas til orientering. 

2. Befaring av nybygg somatikk utsettes til neste møte 5. november.  
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12/20 Kompetansebank og brukermedvirkningsarbeid ved SiV 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BU Brukerutvalget 24.09.2020 12/20 

 

 

Hensikten med saken 

Brukerutvalget skal oppdateres på hvordan det jobbes med brukermedvirkning på SiV. 

Brukerutvalget inviteres til dialog om hvordan Brukerutvalgets rolle inn mot annet 

brukermedvirkningsarbeid, og vice versa, kan utvikles. 

 

 

Forslag til konklusjon 

1. Informasjon om dagens ordning tas til orientering 

2. De av brukerutvalgets medlemmer som ønsker det melder seg som tilgjengelige i 

Siv sin kompetansebank. 

3. Andre innspill i møtet:  

a.  

 

 

Møtebehandling 

Det ble utlevert skriftlig informasjon til alle medlemmene om brukerbank og hvordan 

melde seg inn i brukerbanken, samtlige medlemmer ble oppfordret til å gjøre det. 

Utvalget ønsker også et tettere samarbeid med brukerkoordinator Mona Wike.  

 

Administrerende direktør tok opp problemstillinger knyttet til brukermedvirkning og –

deltagelse i SiV. Han understreket at det er stort behov for brukermedvirkning i 

prosjekter, arbeidsgrupper og planprosesser. Det er vesentlig at brukerutvalget er enige i 

og innforstått med hvordan brukermedvirkning er lagt opp utover de råd og utvalg der 

brukerutvalgets medlemmer selv er deltagere. 

 

AD påpekte hvor viktig det er at både de som vil tilby sin brukerkompetanse og de i SiV 

som etterspør brukermedvirkning, bruker brukerbanken. Brukerbanken må ha samlet 

oversikt over hvem som ønsker å være med i brukerbanken og brukerbanken må tilby 

brukere som etterspørres fra SiV-organisasjonen. Det må legges til grunn og til rette for 

at brukerbanken er «sentral» for brukermedvirkningen, og at det ikke etableres eller 

videreføres alternative veier til brukermedvirkning i SiV. Dette betyr at både interne 

etterspørsel etter brukere skal gå til brukerbanken, og at organisasjoner og 

enkeltpersoner som ønsker å være med å styrke brukermedvirkningen i SiV, henvises til 

brukerbanken.  

 

Konklusjon  

1. Informasjon om dagens ordning tas til orientering 

2. De av brukerutvalgets medlemmer som ønsker det melder seg som tilgjengelige i 

Siv sin kompetansebank. 

3. All brukermedvirkning i SiV utenom brukerutvalgsmedlemmenes egen deltagelse, 

organiseres gjennom brukerbanken. 
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13/20 Strategisk innsatsområde 3, Organisasjonsutvikling, informasjon til 

brukerutvalget 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BU Brukerutvalget 24.09.2020 13/20 

 

 

Hensikten med saken 

Adm. direktør etablerte i 2018 seks strategiske innsatsområder for perioden 2018 – 

2023. Innsatsområdene er målrettede i fht. de store utfordringene 

spesialisthelsetjenesten generelt og Sykehuset i Vestfold står overfor de kommende 

årene. Sykehusutbyggingen i Sykehuset i Vestfold gir et ekstra moment for strategisk 

utviklingsarbeid og omstilling. 

 

Ett av de seks strategiske innsatsområdene er «Organisasjonsutvikling». Det foregår 

kontinuerlig organisasjonsutviklingsarbeid i hele SiV, men i arbeidet med å forberede 

organisasjonen på innflytting i andre lokaler og gi retning for SiVs utvikling de 

kommende årene, er det etablert et OU-program med programdirektør og programstab 

og syv store prosjektområder.  

 

Brukerutvalget har tidligere blitt orientert om de strategiske innsatsområdene på 

overordnet nivå. I møtet i brukerutvalget 24. september gir adm. direktør en bredere 

orientering om OU-programmet. 

 

 

Forslag til konklusjon 

Brukerutvalget tar direktørens orientering til etterretning. 

 

 

Møtebehandling 

Adm dir informerte om alle de seks strategiske innsatsområdene for utvikling av SiV HF 

hvor organisasjonsutvikling er strategisk innsatsområde 3, powerpointen legges ved 

utsending av møtereferatet.  

Leder av brukerutvalget Erik Hansen har allerede tiltrådt prosjektet som 

brukermedvirker. 

 

 

Konklusjon  

Brukerutvalget tar direktørens orientering til etterretning 

 

 

 

14/20 Brukerutvalgets deltagelse i råd og utvalg, ferdigstilling 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BU Brukerutvalget 24.09.2020 14/20 

 

 

Hensikten med saken 

Brukerutvalget behandlet i juni møte sak 1/20 «Brukerutvalgets arbeidsform og 

oppgavefordeling samt deltagelse i råd og utvalg». Hensikten i dette møtet er å sluttføre 

fordeling av utvalgets medlemmer i råd og utvalg. Flere av medlemmene har tiltrådt sine 

utvalg, men det har blitt noen få endringer og forskning er ikke fordelt.  
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Forslag til konklusjon 

Deltagelse i råd og utvalg fordeles slik: 

1 

2 

3 

etc 

 

 

Møtebehandling 

Henrikke M.B. Kristiansen overtar klinikk KMD og Ruth Marthinsen tar KFMR.  

Nestleder av brukerutvalget Anne E. Froger tiltrår som brukermedvirker i forskning. 

Vara for klinisk etikk komite strykes da utvalget ikke har varaordning.  

 

 

Konklusjon  

Brukerutvalgets deltagelse i råd og utvalget anses nå ferdigstilt etter endringer 

framkommet under møtebehandling.  

 

 

 

15/20 Kontaktlegeordningen ved SiV HF 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BU Brukerutvalget 24.09.2020 15/20 

 

 

Hensikten med saken 

Brukerutvalget behandlet i oktober 2019 sak 52/2019 kontaktlegeordningen ved SiV HF 

med følgende konklusjon: 

Konklusjon: 

1. Brukerutvalget tar statusrapport til etterretning og vil samtidig meddele at 

saksforelegget var meget bra og oppklarende. Men ønsker muligheten til å ta opp 

saken igjen om 6 mnd for å se om det er noen forbedring av pkt. 2 i konklusjon.  

2. Brukerutvalget oppfordrer til at ledelsen i SiV fortsatt følger dette opp slik at de 

pasienter som har krav på det får oppnevnt kontaktlege. 

 

Hensikten med denne saken er å følge opp punkt 2 i konklusjonen. 

 

 

Forslag til konklusjon 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Grunnet knapt med tid i møte utsettes saken til neste møte i november, da deltar også 

fag og samhandlingsdirektør Jon Anders Takvam på behandling av saken i møte.  

 

 

Konklusjon  

Saken utsettes til november møte.  

 

 

 

16/20 Rapportering av nøkkeltall til brukerutvalget 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BU Brukerutvalget 24.09.2020 16/20 

Journalført i Public 360°



21/20 Godkjenning av referat fra møte 24. september - 20/00899-14 Godkjenning av referat fra møte 24. september 2020 : Referat BU Brukerutvalget 24.09.2020

  

   7  

 

Hensikten med saken 

Brukerutvalget behandlet i møte 17. september 2019 sak med forslag til temaer for 

rapportering av nøkkeltall i utvalget. Konklusjonene i saken ble fulgt opp i 

Brukerutvalgets møte 10. juni i år. Denne saken er oppfølging av Konklusjonene gjort i 

september 2019 og juni i år.  

 

 

Forslag til konklusjon 

1. Utvalget tar saken til orientering 

2. Utvalget kan i rapporteringssaker be om endring av rapporteringsområder, eller 

utvidelse med flere rapporteringsområder 

 

 

Møtebehandling 

Det settes av mer tid til denne saken i neste møte og det er ønskelig at saksbehandler 

deltar. 

 

 

Konklusjon  

Utvalget tar saken til orientering 

 

 

 

17/20 Administrerende direktørs orientering 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BU Brukerutvalget 24.09.2020 17/20 

 

 

Hensikten med saken 

Administrerende direktør gir i hvert møte en muntlig orientering om aktuelle saker og 

temaer.  

 

 

 

Forslag til konklusjon 

Saken tas til orientering 

 

 

Møtebehandling 

Adm dir hadde ikke mer å informere om etter sak 13/20 strategisk innsatsområde 3 

organisasjonsutvikling.  

 

 

Konklusjon  

Saken tas til orientering 

 

 

 

18/20 Saker til kommende møte i november 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BU Brukerutvalget 24.09.2020 18/20 
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Hensikten med saken 

Oppdatere utvalget på saker til kommende møte torsdag 5. november kl. 12-15, med 

mulighet for innspill til saker/tema til kommende møte, utover de som står der foreløpig:  
- Rapportering av nøkkeltall 

- Barne palliative team 

 

 

Forslag til konklusjon 

1. Saken tas til orientering  
2. Innspill på saker i møte noteres:  

 

 

Møtebehandling 

 

 

Konklusjon  

1. Saken tas til orientering  
2. Innspill på saker i møte noteres:  

- Informasjon om nytt intranett fra kom. sjef Mads Bjerke 

- Informasjon fra erfaringskonsulenter ansatt i KPA, Carina Hagensten og Hege 

Aurora Bekkevahr, «rådgivere for brukermedvirkning». 

 

 

19/20 Referatsaker september 

 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BU Brukerutvalget 24.09.2020 19/20 

 

 

Hensikten med saken 

Følgende referatsaker legges fram til brukerutvalget orientering, se vedlegg: 

- Foreløpig protokoll fra møte i regionalt brukerutvalg, HSØ 23.-24. juni 

- Program og utkast til referat fra møte mellom ledere og nestledere i brukerutvalg i 

HSØ 

 

 

Forslag til konklusjon 

Referatsaken tas til orientering 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Konklusjon  

Referatsaken tas til orientering 

 

 

 

20/20 Eventuelt september 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BU Brukerutvalget 24.09.2020 20/20 
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Møtebehandling 

Adm dir informerte om henvendelse fra Kreftforeningen angående brukermedvirkning i 

nytt kreftsenter.  

 

Leder Erik Hansen etterspurte informasjon angående kommunalt ikt program Akson, adm 

dir informerte kort på tema. 

 

 

 

. 

 

 

 

Møtet ble avsluttet kl. 15.10 
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Saksframlegg til  

BU Brukerutvalget 

 

 

 

Møtedato: 05.11.2020 

  

 Saksnr: 22/20 

 Sakstype: Orientering 

 Saksid: 19/10341-4 

     

 

Saksbehandler: Katrine Svinterud 

 

 

Befaring nytt bygg Tønsbergprosjektet 

 

 

Vedlegg: ingen 

 

         

 

Hensikten med saken: 

Grunnet sykdom og meget dårlig vær ble befaringen av nybygg somatikk utsatt til dette 

møte, prosjektdirektør Tom Einertsen og klinisk koordinator somatikk Morten Tønnessen 

tar imot utvalget og gir en befaring av nybygg somatikk.  

 

Forslag til konklusjon: 

Saken tas til orientering 

 

 

 

 

Tønsberg, 30. oktober 2020 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Saksframlegg til  

BU Brukerutvalget 

 

 

 

Møtedato: 05.11.2020 

  

 Saksnr: 23/20 

 Sakstype: Orientering 

 Saksid: 20/03471-3 

     

 

Saksbehandler: Merete Bugsett Lindahl 

 

 

Informasjon om nytt intranett 

 

Vedlegg: ingen 

 

         

Hensikten med saken: 

Sykehuset i Vestfold har ny intranettløsning. Løsningen vil bli presentert i møtet. Adm. 

direktør tilbyr brukerutvalgets medlemmer å få tilgang på løsningen. 

 

Forslag til konklusjon: 

1. Saken tas til orientering. 

2. Brukerutvalget ønsker tilgang til intranettet. 

 

 

 

 

Tønsberg, 30. oktober 2020 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Faktagrunnlag 

Et intranett defineres som en bedrift eller organisasjons interne webløsning, det vil si en 

webløsning som kun har de ansatte som brukere. Bedriften eller organisasjonen bruker 

intranettet for å kommunisere med sine ansatte, og samle informasjon om interne 

tjenester på ett sted.  

 

Frem til nylig har Sykehuset i Vestfold hatt et intranett som ble utviklet for om lag 20 år 

siden. Det var basert på svært gammel teknologi og hadde høy risiko for å «gå ned», var 

uten support og lav teknisk kompetanse for videreutvikling og drift både i 

Sykehuspartner og ved SiV. En prosjektgruppe med utspring i 

kommunikasjonsavdelingen har over tid jobbet med å utvikle ett nytt intranett. Det nye 

intranettet ble lansert 15. september i år. 

 

Målet med det nye intranettet er å kunne nå ut til alle ansatte med informasjon. 

Intranettet skal gi medarbeiderne tilgang til informasjon på en rask og effektiv måte. Det 

skal være et verktøy for ledere til å kommunisere med sine ansatte, og legge til rette for 

samarbeid på tvers av organisasjonen.   

 

Intranettet inkludere nyheter, informasjonssider, områder for organisatoriske enheter, 

tilpasset forside, søkemotor, bedre søk i telefonkatalog og digitale samarbeidsområder. 

Innhold er strukturert og organisert etter temaer og oppgaver, ikke ut fra hvordan SiV er 

organisert. På den måten skal det bli lettere å finne den informasjonen ansatte leter 

etter. 

 

Vurdering 

Direktøren mener brukerutvalget vil ha stor nytte av å ha tilgang til intranettet. 
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Saksframlegg til  

BU Brukerutvalget 

 

 

 

Møtedato: 05.11.2020 

  

 Saksnr: 24/20 

 Sakstype: Orientering 

 Saksid: 20/04072-1 

     

 

Saksbehandler: Jon Anders Takvam 

 

 

Barnepalliativt team (PALBU) i SiV 

 

 

Vedlegg:  

Barnepalliativt team PALBU i SiV 

 

Hensikten med saken: 

Nestleder i brukerutvalget Anne Elisabeth Frogner har etterspurt informasjon om 

barnepalliativt team i SiV, Fag- og samhandlingsdirektør Jon Anders Takvam orienterer 

på tema i møte.  

 

Forslag til konklusjon: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

 

Tønsberg, 30. oktober 2020 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Barnepalliativt team (PALBU)
i SiV

Brukerutvalget

Fag- og samhandlingsdirektør Jon Anders Takvam
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Nasjonal faglig retningslinje 2016/2017

• Enhver barne- og ungdomsavdeling bør etablere et tverrfaglig 
barnepalliativt team, som trer i funksjon når et barn med 
livstruende/livsbegrensende tilstand blir kjent for avdelingen. Det 
palliative teamet bør vurdere, sammen med samarbeidspartner i 
kommuner og den berørte familien, hvilke tiltak som bør iverksettes 
for at barnet og familien får et helhetlig og godt palliativt tilbud.

• Et barnepalliativt team består minimum av lege, sykepleier, psykolog 
og sosionom. Det vil være en styrke om det også inkluderer klinisk 
ernæringsfysiolog, fysioterapeut, prest og eventuelt andre 
fagpersoner.
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Definisjon

• Barnepalliasjon er en aktiv og helhetlig støtte til barnets og familiens 
fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle behov, som starter ved 
diagnosetidspunkt og varer livet ut, med etterfølgende oppfølging for 
familie. 

• Barnepalliasjon omfatter alle barn fra 0-18 år, men utelukker ikke de 
som er diagnostisert i barndommen og som lever ut over denne alder.
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Hvem får tilbud om PALBU?

• Livstruende sykdom, der det finnes medisinsk behandling, men som ikke alltid 
helbreder, eksempelvis kreft, organsvikt i hjerte, lever eller nyre.

• Tilstander der tidlig død er uunngåelig, eksempelvis medfødte alvorlige 
misdannelser, enkelte ekstremt premature barn.

• Progredierende (ofte arvelige, progressive) sjeldne sykdommer, der det ikke 
finnes medisinsk -, men kun lindrende behandling, som kan pågå over flere år, 
eksempelvis nevromuskulære -/degenerative sykdommer, som muskeldystrofi.

• Sykdommer/tilstander som ikke er progredierende, men der alvorlighetsgraden 
medfører risiko for komplikasjoner, og der sannsynligheten for tidlig død er stor; 
eksempelvis enkelte medfødte misdannelsessyndromer, alvorlige former for 
cerebral parese eller omfattende funksjonshemminger etter hjerneskade.

• Barna som dør i palliasjon er få. Barn som er definert i palliasjon er mange. (4000 
nasjonalt)
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PALBU i SiV fra 01.01.2020

• PALBU er organisert fra 01.01.20 under Barne- og ungdomssenteret i samarbeid 
med Habiliteringsseksjon barn, Sykehuset i Vestfold HF.  

• PALBU består av spesialsykepleiere, barneleger, psykiater og klinisk sosionom, 
som alle har lang erfaring fra arbeid med alvorlig syke barn og unge, og som 
parallelt med deltakelse i PALBU, har sine stillinger i Barne- og ungdomssenteret 
og Habiliteringsseksjon, barn. 

• Vi samarbeider med behandlingsansvarlig team for pasienten og med andre 
faggrupper etter behov (spesialpedagog, fysioterapeut, ergoterapeut, farmasøyt, 
klinisk ernæringsfysiolog, prest, klovn), samt med barnet/ungdommens 
kommunale tjenesteytere (fastlege, helsesykepleier, koordinator, fysioterapeut, 
skole, barnehage). 

• PALBU har tett samarbeid med Lindrende enhet for voksne ved onkologisk 
poliklinikk.
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Saksframlegg til  

BU Brukerutvalget 

 

 

 

Møtedato: 05.11.2020 

  

 Saksnr: 25/20 

 Sakstype: Orientering 

 Saksid: 20/04074-1 

     

 

Saksbehandler: Jon Anders Takvam 

 

 

Kontaktlegeordningen ved SiV HF 

 

 

         

 

Hensikten med saken: 

Hensikten med saken er å orientere brukerutvalget i SiV om kontaktlegeordningen. Hva 

er rettighetsfestet vedrørende kontaktlegeordningen? Redegjøre for implementering av 

ordningen i SiV. Videre å orientere om status for de ulike enheter i SiV. 

  

 

 

 

Forslag til konklusjon: 

 Brukerutvalget tar statusrapport til orientering. 

 Brukerutvalget ber Administrerende direktør sørge for ytterligere økt bruk av 

kontaktlegeordningen i SiV gjennom systematisk arbeid i aktuelle klinikker.  

 

 

 

 

 

Tønsberg, 30. oktober 2020 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Faktagrunnlag: 

Kontaktlegeordningen ble innført som erstatning for ordning med pasientansvarlig lege. 

Ordningen med pasientansvarlig lege, som alle pasienter skulle få oppnevnt, viste seg 

ikke å fungere i praksis i spesialisthelsetjenesten. 

Innføring av kontaktlegeordningen ble rettighetsfestet. Ordningen innebar en 

innskrenking av tidligere ordning og er tiltenkt bare en begrenset andel av pasienter i 

spesialisthelsetjenesten. Følgende kriterer må oppfylles for at pasient har rett på 

oppnevnelse av kontaktlege: 

 

 Alvorlig og kompleks sykdom som krever sykehusinnleggelse mer enn 3-4 døgn 

 Langvarig i form av behov for flere enn 2 polikliniske oppfølginger av aktuell 

episode. 

 

Kontaktlege skal være en del av behandlingsteam men må ikke til enhver tid være 

behandlende lege. Rollen som kontaktlege innebærer et spesielt ansvar for oppfølging og 

koordinering av behandlingstilbud og informasjon til pasient/pårørende. 

 

Ved alle kliniske enheter vil det være pasienter med rett til kontaktlege. Det er imidlertid 

stor variasjon i pasientpopulasjon, alvorlighetsgrad, kompleksitet og kronisitet ved de 

ulike enheter og derav også svært varierende behov for kontaktlege. Ved de enheter som 

har regelmessig behov for oppnevning av kontaktlege som onkologi, hematologi, 

nyresykdommer, psykiatri, og barn fungerer ordningen på en god måte. Helt fra start av 

har det vært, og er fortsatt, en større utfordring med innføring av ordningen ved kliniske 

enheter der pasientene i mindre grad har behov for kontaktlege. Dette er enheter som i 

stor grad har korte, ukompliserte opphold. Enhetene er også preget av en kompleks drift 

der leger har mange funksjoner og da er det utfordrende å få kontinuitet i visittgang for 

legene. Det er i stor grad visittansvarlig lege som er behandlingsansvarlig lege og som da 

er informasjonsansvarlig for pasientene. Visittlege har også det daglige ansvar for 

koordinering av behandlingen av pasienter. 

 

Oppnevning av kontaktlege skal dokumenteres i pasientens journal. Uttrekk fra 

journalsystemet viser derfor et minimumsanslag for implementering av ordningen i de 

ulike enheter. Der det er oppnevnt kontaktlege men ikke registrert i pasientens journal 

vil ikke fremkomme i oversikter under. 

 

Figur under viser uttrekk for korrekt registrert kontaktlege i ulike seksjoner i SiV for siste 

3 år. 

 

 
  

 

 

 

Uttrekk for total antall registrert opprettet kontaktlege/kontaktpsykolog ved utvalgte 

enheter i perioden 2017 – 2020 vist under: 
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Avdeling Sum 2017 - 2020 

Totalt SiV 1907 

DPS 307 

ARB 227 

BUP 60 

PSY 25 

REHAB 25 

GYN 332 

NYRE 305 

ONKOLOGI 458 

ORTOPEDI 25 

BARN 1 

 

 

 

SiV har, etter at ordning ble innført, gjennomført opplæring av leger i alle enheter om 

kontaktlegeordningen. Kontaktlegeordningen har ved flere anledninger blitt drøftet og 

rapportert i Hovedkvalitetsutvalget (HKU) i SiV og drøftet i aktuelle klinikkers egne 

kvalitetsutvalg. Videre er saken også presentert i brukerutvalget som har bedt om en 

ytterligere oppfølging og statusrapport som gis i dette møtet. 

 

Vurdering: 

Kontaktlegeordningen er rettighetsfestet og SiV plikter å tilby de pasienter som oppfyller 

kriterier for å få oppnevnt kontaktlege dette tilbudet. For de deler av SiV der det er et 

stort antall pasienter som har denne rettigheten er ordningen godt implementert og i 

bruk. Ikke alle av disse enhetene registrerer korrekt i pasientens journal. For andre 

enheter i SiV der ordningen gjelder kun for et relativt lite antall pasienter er det fortsatt 

utfordrende å få implementert ordningen. Tydelighet i lederoppdraget til aktuelle ledere, 

opplæring av leger og merkantilt personell i korrekt registrering samt oppfølging med 

rapportering i HKU skal bidra til ytterligere økt bruk av kontaktlegeordningen for de 

pasienter som har rett på kontaktlege i SiV. 
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Saksframlegg til  

BU Brukerutvalget 

 

 

 

Møtedato: 05.11.2020 

  

 Saksnr: 26/20 

 Sakstype: Orientering 

 Saksid: 20/00435-100 

     

 

Saksbehandler: Jon Anders Takvam 

 

 

Status Covid-19 pr oktober 2020 

 

 

Vedlegg: ingen 

Status covid 19 brukerutvalget november 2020 

 

Hensikten med saken: 

Fag- og samhandlingsdirektør Jon Anders Takvam gir i møtet en kort redegjørelse om 

status for Covid-19-situasjonen ved Sykehuset i Vestfold HF. 
 

Forslag til konklusjon: 

Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering 
 

 

 

 

Tønsberg, 30. oktober 2020 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Status covid-19 pandemi i SiV
Brukerutvalget i SiV, november 2020
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Smittestatus for innbyggere i Vestfold-
Telemark, registrert i SiV. Totalt 3 døde i SiV.
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Innlagte pasienter, mistanke om covid-19 
siste måned, akuttmottak.
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Testing, andel positive tester
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Fremtidig forventet kapasitet analyser i SiV
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Beredskap i forbindelse med covid-19, noen 
viktige tiltak som gir økte driftskostnader
• SiV er fortsatt i grønn beredskap. Fortløpende vurdering om opprettholdelse av beredskapsnivå.

• A-Hus, SS, ST ut av grønn beredskap.
• Nærhet for SiV til Østfold
• Risiko for lokal oppblomstring

• 2-delt akuttmottak med eget mottak for mistenkt eller påvist covid-19, fysisk adskilt. Etablert egne lokaler i ambulansegarasje.

• Opprettholdt avklaringspost 2B for uavklarte covid-19 pasienter.

• Styrket bemanning ved 7C for covid-19 pasienter som er i behov for ventilasjonsstøtte.

• Besøkskontroll med innleid vektertjeneste.

• Røde-kors verter gjenopptatt aktivitet fra uke 36.

• Ansatt-testing i akuttmottak.

• Økt personalbruk for analyse av prøver covid-19.

• Startet vaksinasjon influensa egne ansatte uke 42.
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Siv er tom for influensavaksine
Det er positivt!

Det kommer mer vaksine i november
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Smittevernutstyr

• Fortsatt stabil leveranse av smittevernutstyr.

• Ikke kjent kritisk mangel i SiV
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OBD

• 2 oppdrag som er utfordrende å løse samtidig

• Opprettholde beredskap for inntil 56 intensivsenger og >200 senger totalt til 
covid-19 pasienter.

• Andre halvår 2020 forventes normal aktivitet for å sikre helsetilbudtilbud til 
alle pasientgrupper.

• Økt ventetid og etterslep gir behov for betydelig oppmerksomhet på økt 
aktivitet.
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Utfordringer/bekymringer per november, 
stort sett uendret fra oktober.
• Økende smitte av covid-19 i hele verden, også i Europa og 

nærliggende land, Europa unntatt Norden, alle land røde.

• Økende forekomst av smitte-clustere i ulike deler av landet, stigende 
smittetall. Tønsberg >20 smittede/100 000

• Befolkning klarer ikke å overholde smittevernregler.

• SiV må sørge for økt aktivitet samtidig som beredskap covid-19 
opprettholdes.

• Som følge av økt smitte, fare for økt karantene blant ansatte. 
Redusert evne til å opprettholde drift.
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Spørsmål?
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Saksframlegg til  

BU Brukerutvalget 

 

 

 

Møtedato: 05.11.2020 

  

 Saksnr: 27/20 

 Sakstype: Orientering 

 Saksid: 20/02849-14 

     

 

Saksbehandler: Arild H. Aasen 

 

 

Informasjon om e-mestring 

 

 

Vedlegg: ingen 

 

         

Hensikten med saken: 

Sykehuset i Vestfold HF er av Helse Sør-Øst RHF bedt om å lede et prosjekt som har som 

overordnet målsetting å legge til rette for at veiledet internettbehandling (eMestring) skal 

gjøres tilgjengelig for alle sykehus i Helse Sør-Øst innen 2021.  
 

Prosjektleder Arild H. Aasen vil gi en nærmere presentasjon av prosjektet i møtet.  

 

I prosjektgruppen skal det også delta en representant for brukerutvalget. Brukerutvalget 

inviteres til å oppnevne representant til å delta i prosjektgruppen.  

 

 

Forslag til konklusjon: 

1. Informasjon gitt i møtet tas til orientering.  

2. Brukerutvalget utpeker representant til prosjektet, som meldes til prosjektleder så 

snart det er avklart 

 

 

 

 

Tønsberg, 30. oktober 2020 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Saksframlegg til  

BU Brukerutvalget 

 

 

 

Møtedato: 05.11.2020 

  

 Saksnr: 28/20 

 Sakstype: Orientering 

 Saksid: 20/00899-12 

     

 

Saksbehandler: Katrine Svinterud 

 

 

Administrerende direktørs orientering 

 

 

Vedlegg: ingen 

 

         

 

Hensikten med saken: 

Administrerende direktør gir i hvert møte en muntlig orientering om aktuelle saker og 

temaer, som brukerutvalget bør være kjent med. 

 

Forslag til konklusjon: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

 

Tønsberg, 30. oktober 2020 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Saksframlegg til  

BU Brukerutvalget 

 

 

 

Møtedato: 05.11.2020 

  

 Saksnr: 29/20 

 Sakstype: Konklusjon 

 Saksid: 20/00899-13 

     

 

Saksbehandler: Katrine Svinterud 

 

 

Møteplan for brukerutvalget 2021 

 

 

Vedlegg: ingen 

 

         

 

Hensikten med saken: 

Hensikten med saken er å vedta møteplan for Brukerutvalget for 2021. 

 

For 2021 foreslås følgende møteplan: 

 

Tidsramme: kl. 12.00-15.00 

 

Møtedatoer: 

Onsdag 3. februar 

Torsdag 18. mars 

Onsdag 28. april 

Torsdag   3. juni 

Torsdag 9. september 

Onsdag 20. oktober 

Onsdag  1. desember 

 

 

Forslag til konklusjon: 

Møteplan for 2021 vedtas som foreslått. 

 

 

 

 

Tønsberg, 30. oktober 2020 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Saksframlegg til  

BU Brukerutvalget 

 

 

 

Møtedato: 05.11.2020 

  

 Saksnr: 30/20 

 Sakstype: Orientering 

 Saksid: 20/00899-10 

     

 

Saksbehandler: Katrine Svinterud 

 

 

Saker til kommende møte i desember 

 

 

Vedlegg: ingen 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

Hensikten med saken: 

Oppdatere utvalget på saker til kommende møte onsdag 9. desember kl. 12-15, med 

mulighet for innspill til saker/tema til kommende møte, utover de som står der foreløpig: 

- Informasjon om erfaringskonsulenter i KPA 
- Rapportering på nøkkeltall 
- Utkast til årlig melding 2020 
- Brukerutvalgets egen evaluering 

 
 

Forslag til konklusjon: 

1. Saken tas til orientering  
2. Innspill på saker i møte noteres: 

 

 

 

 

Tønsberg, 30. oktober 2020 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Saksframlegg til  

BU Brukerutvalget 

 

 

 

Møtedato: 05.11.2020 

  

 Saksnr: 31/20 

 Sakstype: Orientering 

 Saksid: 20/00899-9 

     

 

Saksbehandler: Katrine Svinterud 

 

 

Referatsaker november 

 

 

Vedlegg:  

Foreløpig protokoll 22. og 23. september 

Protokoll Styret for Sykehuset i Vestfold HF 14.10.2020 

 

Hensikten med saken: 

Følgende referatsaker legges fram til brukerutvalget orientering, se vedlegg:  
- Foreløpig protokoll fra møte 22.-23. september i regionalt brukerutvalg, HSØ  

- Foreløpig protokoll fra styremøte ved SiV HF 14. oktober  

 

 

Forslag til konklusjon: 

Referatsaker tas til orientering. 

 

 

 

 

Tønsberg, 30. oktober 2020 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, 
Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett 

morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 15 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide 
sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF. 

 

Helse Sør-Øst RHF 
Postboks 404 
2303 Hamar 
Telefon: 02411 
Telefax: 62 58 55 01 
e-post: postmottak@helse-sorost.no 
  

 
 
 

Foreløpig protokoll  
 

Møte:  Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF 

Dato og tid: 22.09.2020 kl 10.00 - 16.00 

23.09.2020, kl 09.00 – 13.30 

Sted: Skype 

Tilstede: Fra Brukerutvalget 
Nina Roland (leder), Lilli-Ann Stensdal (nestleder), Aina N. Rugelsjøen, Astri 
Myhrvang, Egil Rye-Hytten, Eva Pay, Faridah Shakoor Nabaggala, Heidi Skaara 
Brorson, Kjartan Thøring Stensvold, Odvar Jacobsen, Sebastian Blancaflor og 
Øystein Kydland. 
 
Fra Helse Sør-Øst RHF  
Knut Even Lindsjørn, avdelingsdirektør samhandling og brukermedvirkning 
Ida-Anette Kalrud, rådgiver 
 
Innledere 
087-2020 - Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør og Jan Frich, 
viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF 
089-2020 - Knut Even Lindsjørn, avdelingsdirektør samhandling og 
brukermedvirkning Helse Sør-Øst RHF 
090-2020 - Bente Brandvik, fagsjef Helse Sør-Øst RHF 
091-2020 - Nina Kristiansen, Prosjektsjef samhandling Sykehusbygg HF 
092-2020 - Nina Kristiansen, Prosjektsjef samhandling Sykehusbygg HF 
098-2020 - Gunvor Øfsti, spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 
101-2020 - Cecilie Skule avdelingsdirektør psykisk helsevern og rusbehandling 
Helse Sør-Øst RHF 
 

Forfall:  

Referent: Ida-Anette Kalrud    

 

 
  



31/20 Referatsaker november - 20/00899-9 Referatsaker november : Foreløpig protokoll 22. og 23. september

Side 2 av 7 
 

 Sak nr Sak/merknad 

084-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak 
Godkjent. 

085-2020 Protokoll brukerutvalgets møte 23. og 24. juni 
 
Vedtak 
Godkjent. 

086-2020 Referat arbeidsutvalgets møte  
 
Vedtak 
Tatt til orientering. 

087-2020 Dialog/orienteringer fra Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør og Jan Frich, 
viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF  
 
Dialog/innspill: 

• Covid-19 
o Mye spørsmål fra media vedrørende smittevernutstyr 
o Test aktivitet for Covid-19 

• IKT området og Sykehuspartner 
o Pilot ved Oslo universitetssykehus HF vedrørende epikrise via 

kjernejournal. 
o Datainnbrudd ved Sykehuset Innlandet HF 

• Revisjonsrapport vedrørende uønskede hendelser ved Sørlandet sykehus HF 
• Venteliste psykisk helsevern 

o Viktig med videre fokus på barn og unge, samt 
avklaringssamtaler/førstekonsultasjon 

• Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet og nyfødtavdeling 
o I påvente av nybygg er det gjort flere kortvarige og langvarige endringer.  

• Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon 
o Alle høringssvar skal nå oppsummeres og tas til beslutningsforum.  

• MinJournal 
 

088-2020 Erfaringsutveksling  
 
Brukerutvalgets medlemmer har i perioden deltatt i: 

• Interregionalt leder/nestledermøte for brukerutvalg i regionale helseforetak 
• Regionalt leder/nestledermøte for brukerutvalg i helseregion sør-øst 
• Møte med Helse- og omsorgsdepartementet og Kontaktforum vedrørende innspill til 

oppdragsdokumentet 
• Funksjonsfordeling avtalespesialister 
• BUP prosjektet 
• Fagråd psykisk helsevern 
• Regionalt Innsatsteam 
• Samarbeidsutvalget UiO og Helse Sør-Øst RHF 
• Fagråd immunologi 
• Innsatsteam - regional handlingsplan pasientsikkerhet  
• Fagråd rehabilitering 
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• Klart språk (regional ventelistebrev) 
• Digitale innbyggertjenester 
• Kontaktperson i brukerutvalgsmøter: 

o Sørlandet sykehus HF 
o Sykehuset Telemark HF 

• Bestillerforum 
• Brukerutvalget Pasientreiser HF 
• Samhandlingsnettverket 
• Fagråd akuttmottak og prehospitale tjenester 
• Regional nettverksgruppe for ventelistebrev (RVB) 
• Arbeidsgruppe statusrapport PHV og fagplan PHV og TSB 
• Regionalt fagnettverk for benamputasjoner 
• Interregionalt nettverk for videotjeneste 

 
 
Vedtak 
Tatt til orientering. 

089-2020 Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen v/ Knut Even Lindsjørn, 
avdelingsdirektør samhandling og brukermedvirkning Helse Sør-Øst RHF 
 
Vedtak 
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering og mener det er viktig at det blir 
etablert tilbud til den samiske befolkningen i alle regioner.   
 

090-2020 Regional handlingsplan pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring - gjennomgang av 
høringsutkast v/ Bente Brandvik, fagsjef Helse Sør-Øst RHF 
 
Dialog/innspill: 

• Det er viktig at alle uønskede hendelser blir meldt inn. 
• Det er viktig at ansatte føler trygghet i å melde fra om uheldige hendelser. 
• Hvordan skal man klare å gjennomføre opplæring av pasienter og helsepersonell? 
• Første innsatsområdet – opplever at dette er mer enn bare pasientens 

helsekompetanse.  
• Viktig å få handlingsplanen så kompakt og forståelig som mulig. 
• Avhengig av pasientsikkerhetskompetansen som skal ligge hos ledere og ansatte. 
• Savner årsaks og hendelsesanalyse – for å se hva og hvorfor noe har skjedd, og hva 

kan gjøres for at det ikke skal skje igjen.  
• Bruke pasienterfaringsundersøkelser mer konsekvent ved avdelinger/sykehus 

gjennom hele året, ikke bare sporadisk.  
• Skeptisk til at handlingsplanen bare skal gjelde for ledere, burde vært for ledere og 

ansatte. 
• Viktig at handlingsplanen styrebehandles.  

 
Vedtak 
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering og ber saksbehandler ta med seg 
innspill som framkom i møte.  
 

091-2020 Eget brukerutvalg for byggeprosjekter i Helse Sør-Øst RHF v/ Nina Kristiansen, 
Prosjektsjef samhandling Sykehusbygg HF 
 
Vedtak 
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Brukerutvalget støtter at Sykehusbygg i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF og 
brukerutvalget utarbeider ett mandat som beskriver hvordan brukermedvirkning i 
byggeprosjekter i Helse Sør-Øst skal organiseres.  
 
Brukerutvalget er opptatt av at det sikres god og tidlig brukermedvirkning i 
byggeprosjekter i regionen. 

092-2020 Status byggeprosjekt Regional sikkerhetsavdeling og Oslo universitetssykehus HF 
v/ Nina Kristiansen, Prosjektsjef samhandling Sykehusbygg HF 
 
Vedtak 
Brukerutvalget tar redegjørelsen vedrørende Regional sikkerhetsavdeling (RSA) til 
orientering. Brukerutvalget er tilfreds med at det er bevegelse i saken vedrørende 
bygging av RSA ved Ila. Brukerutvalget er fortsatt uenig i samlokalisering av RSA og 
Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA) og ønsker å møte 
brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus HF/PUA. 
 

093-2020 Konferanser, invitasjoner og deltagelser 
 
Vedtak 

Oppnevninger i møte 
Anskaffelser fra private leverandører 
innen «Helse og arbeid» innen 
arbeidsrettet rehabilitering 

Nina Roland 

Anskaffelser fra private leverandører 
innen «Helse og arbeid» innen 
arbeidsrettet poliklinisk psykisk 
helsevern (angst og depresjon) 

Aina Rugelsjøen 

Brukerrepresentant i kvalitetsregister Odvar Jacobsen 
Regionalt fagråd for radiologi og 
nukleærmedisin 

Sebastian Blancaflor 
Kjartan Thøring Stensvold 
 

Oppnevninger i perioden 
Nasjonal koordinering av samvalg 
(interregional) 

Lilli-Ann Stensdal 

Referansegruppe for Regional 
Kompetansetjeneste for Rehabilitering 
HSØ 

Odvar Jacobsen 

Digital støtte for hjemmeoppfølging av 
pasienter 

Sebastian Blancaflor 
Egil Rye-Hytten 

 
 

094-2020 Saker til orientering, innkommet post  
 
Protokoll/referat fra brukerutvalgsmøte:  

1. Akershus universitetssykehus HF 
2. Sykehuset Innlandet HF 
3. Sunnaas sykehus HF 

 
Innspill fra brukerutvalget på høringer:  

4. Vurdering av basestrukturen for luftambulansetjenesten 
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5. Høring organdonasjon 
6. Høring - forslag til endringer i apotekloven § 6-6 

 
Annet:  

7. Brukermedvirkning i helsetjenesten – realitet og retorikk 
8. Publisering av nasjonal faglig retningslinje for helsetjenestetilbud til 

personer med kjønnsinkongruens 
9. Referat Brukerrådsmøte Regional Koordinerende Enhet RKE 28. mai 
10. Informasjon om nedstengning av MinJournal 

 
Vedtak 
Tatt til orientering. 

095-2020 Høring av forslag til endringer i legemiddelforskriften § 2-5 om godkjenningsfritak 
for biologiske legemidler og vaksiner  
 
Vedtak 
Brukerutvalget vil avgi innspill til høringen hvis Helse Sør-Øst RHF avgir 
høringssvar.  
 

096-2020 Høring - oppfølging etter rusmiddeloverdose - rusbehandling pakkeforløp 
 
Vedtak 
Brukerutvalget vil avgi innspill til høringen, innspillet oversendes Helse Sør-Øst 
RHF.  
 

097-2020 Høringsbrev - Nasjonal faglig retningslinje for kvalitet og kompetanse i 
overgrepsmottak 
 
Vedtak 
Brukerutvalget vil avgi innspill til høringen, innspillet oversendes Helse Sør-Øst 
RHF.  
 
Brukerutvalget mener at overgrepsmottakene:  

• Må ha ett helsetilbud for alle overgrepsutsatte fra og med alder 14 år.  
• Må ha ett særskilt kompetanse for psykososial ivaretakelse av barn/unge i 

alderen 14-16 år. 
• Må ha kompetanse for å behandle barn/unge uavhengig av kjønn og alder. 
• Må ha kompetanse for å behandle barn/unge med funksjonsnedsettelse. 
• Må ha ett ekstra fokus på muligheten for å fange opp barn/unge med 

funksjonsnedsettelse som utsettes for overgrep. 
 
Brukerutvalget mener at personer som opplyser at de har vært utsatt for overgrep 
tilbake i tid, skal tilbys undersøkelse på dagtid. Det er også viktig at barn/unge blir 
godt ivaretatt i etterkant av undersøkelse hvis undersøkelse viser at 
anmeldelse/mistanke var gjort på feil grunnlag.  
 

098-2020 Høringsnotat– Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et 
sammensatt tjenestetilbud - Samarbeid samordning og barnekoordinator v/ Gunvor 
Øfsti, spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 
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Dialog/innspill:  
• Intensjonen er god, men det er viktig at når noe rettighetsfestes at det faktisk 

fungerer bedre enn tidligere.  
• Ved å rettighetsfeste ordningen vil det juridisk være enklere for pasienter og 

pårørende.  
• Helsefellesskapene bør nevnes i høringsuttalelsen, det er meget viktig med 

samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. 
• Det er viktig at retten til å medvirke (som barn eller pårørende) forsterkes.  
• Høringsnotatet omhandler også tjenester til voksne. 

 
Vedtak 
Brukerutvalgets innspill oversendes Helse Sør-Øst RHF og tas med i uttalelsen. 
Helse Sør-Øst RHF sin uttalelse oversendes brukerutvalget og ved eventuelt behov 
vil brukerutvalget komme med en egen tilleggsuttalelse.  
 

099-2020 Regional utviklingsplan - Mer tid til pasientrettet arbeid 
 
Utgikk 

100-2020 Kommende møter   
• Styrets årsplan  
• Brukerutvalgets års og møteplan (arbeidsdokument) 

 
Vedtak 
Tatt til orientering.  
 

101-2020 Statusrapport psykisk helsevern v/ Cecilie Skule avdelingsdirektør psykisk 
helsevern og rusbehandling Helse Sør-Øst RHF 
 
 
Dialog/spørsmål/innspill:  

• Døgnplasser reduseres jevnlig, hvor langt ned kan det reduseres før det går utover 
kvaliteten på tilbudet? 

• Viktig med ett fortsatt fokus på avvisning av henvisninger, spesielt når det gjelder 
barn/unge.  

• Kompetansedelingen mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten er viktig. 
 

Vedtak 
Brukerutvalget tar den oppdaterte statusrapporten for psykisk helsevern tas til 
orientering og ber om at de innspill som fremkom i møtet tas med i det videre 
arbeidet. Brukerutvalget ber om at dette arbeidet gis høy prioritet og ber om å bli 
holdt fortløpende orientert om det videre arbeidet med en fagplan for psykisk 
helsevern og rusbehandling. 
  

 Eventuelt 
 
eMestring  - plan for regional innføring  
Aina Rugelsjøen går inn som brukerrepresentant i arbeidet.  
 
Mulighet for egne epostadresser til BU medlemmer.  
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Administrasjonen undersøker muligheten for Helse Sør-Øst RHF mailadresser til 
brukerutvalgets medlemmer.  
 
Opplæring i admincontroll 
Planlagt på brukerutvalgsmøte i oktober. 
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Møteprotokoll 

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 
 

Møtetid onsdag 14. oktober 2020, kl. 13:15 

Møtested a) SiV Tønsberg, møterom CA-E1-028 

 b) Skype 

Arkivsak 19/10120 

 

Tilstede 

Oppnevnt av foretaksmøtet (2020-2022): 

Per Christian Voss, leder a) 

Anne Biering, nestleder a) 

Hans August Hanssen a) 

Charlotte Johanne Haug b) 

Guro Winsvold b) sak 75-79 

  

Valgt av ansatte (2019-2021): 

Lise Nordahl  a) 

Trond Hugo Haukebøe  a) 

Geir Tollefsen a) 

  

Observatører med tale og forslagsrett:  

Erik Hansen, leder brukerutvalget a) 

Anne Elisabeth Frogner, nestleder brukerutvalget a) 

  

Forfall 

Ingen  

  

Av 8 styremedlemmer deltok 8 ved møtets begynnelse. 

  

Ellers møtte 

Ingen 
  

Fra administrasjonen møtte 
Administrerende direktør Stein Kinserdal a) Fag- og samhandlingsdirektør Jon Anders Takvam a) 

Klinikksjef MED Henning Mørland b) Økonomidirektør Roger Gjennestad a) 
Klinikksjef KIR Siri Vedeld Hammer b) HR-direktør Bente Krauss a) 
Klinikksjef KFMR Gro E Aasland a) sak 75-77 Forsknings- og innovasjonsdirektør Jørn E Jacobsen a) 
Klinikksjef KPA Inger Meland Buene b) Analysesjef Torgeir Grøtting a) sak 82 
Klinikksjef KMD Lene Aasheim Hoffstad b) Overlege Jens Marius Næsgaard a) sak 88 
Klinikksjef PH Jørgen Einerkjær b) Spesialrådgiver Per Jørgen Olafsen, møtesekretær a) 
Kst direktør SD Henry Dallager b)  
  

 
Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste. 
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SAKSKART  Side 

75/20 
19/10120-

40 

Godkjenning av protokoll fra styrets møte 17. september 

2020 
3 

76/20 
19/10120-

41 

Godkjenning av protokoll fra styrets ekstraordinære 

møte 23. september 2020 
3 

77/20 
20/00435-

95 

Status Covid-19 pr oktober 2020 og orientering om nytt 

rehabiliteringsforløp for Covid-19-pasienter 
3 

78/20 20/03511-3 Plan for pasientsikkerhet og kvalitet - Statusrapport 4 

79/20 
19/10224-

22 
Rapportering per september 2020 5 

80/20 20/03596-1 Etablering av helsefellesskap for Vestfold 5 

81/20 
19/10129-

85 
Brukerutvalgets leders orientering 14.10.2020 6 

82/20 
19/10129-

86 
Administrerende direktørs orientering 14.10.2020 7 

83/20 
19/10129-

89 
Status for eksterne tilsyn og revisjoner oktober 2020 7 

84/20 
19/10129-

90 
Status for oppfølging av styrevedtak oktober 2020 8 

85/20 
19/10129-

91 

Styrets årsplan 2020-2021 – oppdatering pr oktober 

2020 
8 

86/20 
19/10129-

87 
Referatsaker 14.10.2020 9 

87/20 
19/10129-

88 
Eventuelt 14.10.2020 9 

88/20 20/03567-5 Forskning og innovasjon i SiV - oktober 2020 9 
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Saker til behandling 

75/20 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 17. september 2020 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 14.10.2020 75/20 

 

 

Hensikten med saken 

Forslag til protokoll fra styrets foregående møte er signert elektronisk av alle styremed-

lemmer. 

 

 

Forslag til vedtak 

Protokoll fra styrets møte 17. september 2020 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Protokoll fra styrets møte 17. september 2020 godkjennes. 

 

 

 

76/20 Godkjenning av protokoll fra styrets ekstraordinære møte 23. september 

2020 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 14.10.2020 76/20 

 

 

Hensikten med saken 

Forslag til protokoll fra styrets foregående møte er signert elektronisk av alle styremed-

lemmer. 

 

 

Forslag til vedtak 

Protokoll fra styrets ekstraordinære møte 23. september 2020 godkjennes. 
 

 

Møtebehandling 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Protokoll fra styrets ekstraordinære møte 23. september 2020 godkjennes. 
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77/20 Status Covid-19 pr oktober 2020 og orientering om nytt rehabiliterings-

forløp for Covid-19-pasienter 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 14.10.2020 77/20 

 

 

Hensikten med saken 

Fag- og samhandlingsdirektør Jon Anders Takvam gir i møtet en kort redegjørelse om 

status for Covid-19-situasjonen ved Sykehuset i Vestfold HF. Klinikksjef Gro Aasland gir 

dessuten en redegjørelse om pasientforløp rehabilitering for pasienter med Covid-19. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Fag- og samhandlingsdirektør Jon Anders Takvam orienterte om status. Klinikksjef Gro 

Aasland ga dessuten en redegjørelse om pasientforløp rehabilitering. 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Styret ga uttrykk for stor anerkjennelse for det arbeidet som helseforetaket har utført 

under pandemien så langt. 

 

Vedtak  

Styret tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

 

78/20 Plan for pasientsikkerhet og kvalitet - Statusrapport 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 14.10.2020 78/20 

 

 

Hensikten med saken 

Hensikten med saken er å orientere styret i SiV om status i arbeidet med kontinuerlig 

forbedring som ledd i oppfølging av plan for pasientsikkerhet og kvalitet. Videre at styret 

kan gi innspill til prioriteringer i videre arbeid med kontinuerlig forbedring. 

 

 

Forslag til vedtak 

1. Styret tar redegjørelsen for kontinuerlig forbedring til orientering. 

2. Styret ber administrerende direktør følge opp arbeidet med kontinuerlig forbedring 

med de innspill fremkom i møtet. 

 

 

Møtebehandling 

Styreleder Per Christian Voss foreslo følgende tilføyelse til pkt. 2: 

«.., og bes komme tilbake til saken med eksempler på forbedringsarbeid og resultater.» 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt, med styrelederens forslag til 

tilføyelse i pkt. 2. 
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Vedtak  

1. Styret tar redegjørelsen for kontinuerlig forbedring til orientering. 

2. Styret ber administrerende direktør følge opp arbeidet med kontinuerlig forbedring 

med de innspill fremkom i møtet, og bes komme tilbake til saken med eksempler på 

forbedringsarbeid og resultater. 

 

 

 

79/20 Rapportering per september 2020 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 14.10.2020 79/20 

 

 

Hensikten med saken 

Helse Sør-Østs oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål. HOD/HSØ har i SiVs 

OBD 2020 prioritert enkelte av dem, og disse følges opp månedlig og legges til grunn for 

rapporteringen i styremøtene. Resultatene for september er i skrivende stund ikke klare, 

og vil derfor bli presentert i styremøtet. 
 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar rapporteringen per september til etterretning. 

 

 

Møtebehandling 

Økonomidirektør Roger Gjennestad gjorde rede for status pr september 2020. 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Styret tar rapporteringen per september til etterretning. 

 

 

 

80/20 Etablering av helsefellesskap for Vestfold 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 14.10.2020 80/20 

 

 

Hensikten med saken 

Regjeringen og KS undertegnet 23. oktober 2019 en avtale om innføring av helsefelles-

skap, som i hvert tilfelle skal bestå av et helseforetak og kommunene i dette helseforeta-

kets opptaksområde. Det er berammet møte med ordførerne og kommunedirektørene i 

opptaksområdet 16. oktober 2020, for å drøfte premisser for helsefellesskapet. Saken gir 

en oversikt over grunnlaget for helsefellesskap knyttet til Sykehuset i Vestfold HF. Styret 

inviteres til å gi innspill til drøftingen med ordførerne og kommunedirektørene, og til 

selve avtaledokumentet. 
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Forslag til vedtak 

1. Styret gir sin tilslutning til hovedtrekkene i utkast til avtale om helsefellesskap for Sy-

kehuset i Vestfold HF og kommunene i opptaksområdet, basert på utkastets versjon 

0.3. 

2. Dersom behandlingen i berørte kommuner ikke fører til endring av hovedtrekkene i 

avtalen, gis styrelederen fullmakt til å godkjenne avtalen på vegne av Sykehuset i 

Vestfold. 

 

 

Møtebehandling 

På bakgrunn av styrets diskusjon fremmet styreleder Per Christian Voss følgende forslag 

til vedtak: 

«Styret gir sin tilslutning til at forarbeidene til avtale tas med inn i diskusjonen med ord-

førere og kommunedirektører 16. oktober 2020, og at innspillene tas med til styret i 

neste møte.» 

 

Styret fattet enstemmig vedtak i tråd med styrelederens forslag. 

 

Vedtak  

Styret gir sin tilslutning til at forarbeidene til avtale tas med inn i diskusjonen med ordfø-

rere og kommunedirektører 16. oktober 2020, og at innspillene tas med til styret i neste 

møte. 

 

 

De ansattvalgte styremedlemmene fremmet følgende protokolltilførsel: 

«Ansattrepresentantene mener det er viktig å ivareta trepartssamarbeidet i så sentrale 

prosesser knyttet til samhandlingen mellom kommuner og helseforetaket. Derfor forven-

tes det representasjon fra arbeidstakerorganisasjonene i både partnerskapsmøte og i det 

strategiske samarbeidsutvalget. Det handler om forankring for de beslutninger som skal 

tas og i avtalen er det utydelig hvem og hvor mange som skal representere og på hvilket 

nivå. 

Før det tas endelig beslutning for innhold i avtalen ber ansattrepresentantene om at ut-

kastet sendes ut til en formell høring i både SiV og i kommunene i opptaksområdet.» 

 

 

 

81/20 Brukerutvalgets leders orientering 14.10.2020 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 14.10.2020 81/20 

 

 

Hensikten med saken 

Brukerutvalgets leder gir i hvert møte en muntlig orientering om aktuelle saker og te-

maer, som styret bør være kjent med. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar redegjørelsen til orientering. 
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Møtebehandling 

Brukerutvalgets leder orienterte om temaer behandlet i utvalgets siste møte: 

a) Orientering om strategisk innsatsområde 3 Organisasjonsutvikling 

b) Utvikling av Brukerbanken 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Styret tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

 

82/20 Administrerende direktørs orientering 14.10.2020 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 14.10.2020 82/20 

 

 

Hensikten med saken 

Administrerende direktør gir i hvert møte en muntlig orientering om aktuelle saker og te-

maer, som styret bør være kjent med. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Administrerende direktør orienterte om følgende temaer: 

a) Resultatene fra Samdata 2019 v/ analysesjef Torgeir Grøtting 

b) Regjeringens forslag til statsbudsjett 2021 v/ økonomidirektør Roger Gjennestad 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Styret tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

 

83/20 Status for eksterne tilsyn og revisjoner oktober 2020 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 14.10.2020 83/20 

 

 

Hensikten med saken 

Sykehuset i Vestfold HF følger til enhver tid opp en rekke eksterne tilsyn og revisjoner, 

både varslede, pågående og nylig avsluttede saker. Hensikten med statusoversikten er å 

holde styret løpende orientert om disse tilsynene og revisjonene, hva som eventuelt er 

notert som avvik, og når sakene forventes lukket. 
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Forslag til vedtak 

Styret tar statusoversikt for eksterne tilsyn og revisjoner pr oktober 2020 til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Styret tar statusoversikt for eksterne tilsyn og revisjoner pr oktober 2020 til orientering. 

 

 

 

84/20 Status for oppfølging av styrevedtak oktober 2020 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 14.10.2020 84/20 

 

 

Hensikten med saken 

Saken gir oversikt over administrerende direktørs oppfølging av de styrevedtak som for-

utsetter særskilte tiltak. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar statusoversikt for oppfølging av styrevedtak pr oktober 2020 til orientering, 

med oppdatering av tidspunkt for behandling. 

 

 

Møtebehandling 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Styret tar statusoversikt for oppfølging av styrevedtak pr oktober 2020 til orientering, 

med oppdatering av tidspunkt for behandling. 

 

 

 

85/20 Styrets årsplan 2020-2021 – oppdatering pr oktober 2020 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 14.10.2020 85/20 

 

 

Hensikten med saken 

Styret vedtok møteplan for 2020 i møte 20. juni 2019, sak 63/19, mens møteplan for 

2021 ble vedtatt i møte 18. juni 2020, sak 49/20. Her følger oppdatert versjon av styrets 

årsplan, med oversikt over de saker som forventes behandlet i 2020-2021. Oppdatering 

av årsplanen blir lagt fram i hvert påfølgende styremøte. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar oppdatert årsplan 2020-2021 pr oktober 2020 til orientering. 
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Møtebehandling 

Styrenestleder Anne Biering foreslo at det jevnlig legges opp til temasaker i kommende 

styremøter. 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt, med tilføyelse av forslag om te-

masaker som pkt. 2. 

 

Vedtak  

1. Styret tar oppdatert årsplan 2020-2021 pr oktober 2020 til orientering. 

2. Direktøren bes vurdere å legge til et antall temasaker på de kommende styremøtene. 

 

 

 

86/20 Referatsaker 14.10.2020 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 14.10.2020 86/20 

 

 

Hensikten med saken 

Saken gir oversikt over nye, viktige dokumenter som er mottatt siden siste styremøte. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar den framlagte referatsaken til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Styret tar den framlagte referatsaken til orientering. 

 

 

 

87/20 Eventuelt 14.10.2020 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 14.10.2020 87/20 

 

. 

Det ble ikke reist temaer til dette punktet på dagsorden. 

 

 

 

88/20 Forskning og innovasjon i SiV - oktober 2020 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 14.10.2020 88/20 

 

 

Hensikten med saken 

Styret får et innblikk i forskningsaktiviteten ved SiV HF. Dagens forskningstema hentet 

fra Kirurgisk klinikk.  
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På 12 minutter vil forsker og gastrokirurg Jens Marius Næsgaard presentere funn fra 

egen forskning om operasjonsteknikk ved kreft i tykktarmen. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Styret tar saken til orientering. 

 

 

Møtet ble hevet kl. 17:55. 
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