
 

 

 

 

 

 

 

 

Innkalling til møte 

BU Brukerutvalget 

Møtetid  3. februar 2021, kl. 12:00 

Møtested Tønsberg, bygg C etg. E1 møterom 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: 03.02.2021 

  

 Saksnr: 1/21 

 Sakstype: Konklusjon 

 Saksid: 21/00065-5 

     

 

Saksbehandler: Katrine Svinterud 

 

 

Godkjenning av referat fra møte 9. desember 2020 

 

 

Vedlegg:  

Referat BU Brukerutvalget 09.12.2020 

 

Hensikten med saken: 

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

Forslag til konklusjon: 

Referat fra brukerutvalgets møte 5. november 2020 godkjennes. 
 

 

 

 

Tønsberg, 28. januar 2021 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Møtereferat 

BU Brukerutvalget 
 

Møtetid onsdag 9. desember 2020, kl. 12:00 

Møtested SiV HF Tønsberg, møterom E1 028 

Arkivsak 20/00898 

 

 

 

 

Tilstede 

Erik Hansen leder 

Anne Elisabeth Frogner nestleder 

Per Werner Larsen  

Karin H.J. Rysst  

Ellen Bente Holtungen  

Ruth Martinsen  

  

  

Torunn Grunnvoll, POBO Pasient og brukerombud 

  

Adm dir Stein Kinserdal Adm direktør 

Konsulent Katrine Svinterud referent 

  

Forfall 

  

Henrikke M.B. Kristiansen  

Av 7 medlemmer var 6 tilstede. 

  

Ellers møtte 

Jon Anders Takvam på sak Fag- og samhandlings direktør 

Torgeir Grøtting på sak Analysesjef 

Carina Hagensten og Hege Aurora Bekkevahr Erfaringskonsulenter 

 

  

Journalført i Public 360°



1/21 Godkjenning av referat fra møte 9. desember 2020 - 21/00065-5 Godkjenning av referat fra møte 9. desember 2020 : Referat BU Brukerutvalget 09.12.2020

  

   2  

 

SAKSKART  Side 

33/20 
20/00899-

24 
Godkjenning av referat fra møte 5. november 2020 3 

34/20 
20/00435-

107 
Status Covid-19 pr. november 2020 3 

35/20 19/10258-3 Informasjon om erfaringskonsulenter i KPA 4 

36/20 20/01212-3 Rapportering av nøkkeltall til brukerutvalget 4 

37/20 20/01212-5 Aktivitet ved Sykehuset i Vestfold, nøkkeltall 5 

38/20 
20/00899-

15 
Administrerende direktørs orientering 5 

39/20 
20/00899-

19 
Saker til kommende møte i 2021 6 

40/20 
20/00899-

25 
Referatsaker desember 6 

41/20 
20/00899-

17 
Eventuelt desember 7 
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Saker til behandling 

33/20 Godkjenning av referat fra møte 5. november 2020 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BU Brukerutvalget 09.12.2020 33/20 

 

 

Hensikten med saken 

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

 

 

Forslag til konklusjon 

Referat fra brukerutvalgets møte 5. november 2020 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt. 

 

Konklusjon  

Referat fra brukerutvalgets møte 5. november 2020 godkjennes. 

 

 

 

34/20 Status Covid-19 pr. november 2020 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BU Brukerutvalget 09.12.2020 34/20 

 

 

Hensikten med saken 

Hensikten med saken var å gi brukerutvalget en oppdatert status på Covid-19 i SiV per 

desember 2020. Fagdirektør gir muntlig orientering i møtet. 

 

 

Forslag til konklusjon 

Brukerutvalget tar informasjon til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Fagdirektør Jon Anders Takvam informerte om smittestatus for innbyggere i 

Vestfold/Telemark og vaksinering ved SiV HF covid-19. SiV har etablert prioriteringslister 

for ansatte etter gitte premisser ved vaksinering. Nasjonalt er det 2 hovedstrategier for 

vaksineprogram en ved høyt smittetrykk og en ved lavt smittetrykk. 

Fagdirektøren sin presentasjon legges ved utsending av møtereferatet.  

  

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt. 

 

Konklusjon  

Brukerutvalget tar informasjon til orientering. 
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35/20 Informasjon om erfaringskonsulenter i KPA 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BU Brukerutvalget 09.12.2020 35/20 

 

 

Hensikten med saken 

Brukerutvalget ønsket informasjon om erfaringskonsulenter ansatt i klinikk psykisk helse 

og avhengighet (KPA), erfaringskonsulenter Carina Hagensten og Hege Aurora Bekkevahr 

deltar og informere i møte.  

 

 

Forslag til konklusjon 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Rådgivere for brukermedvirkning Carina Hagensten og Hege Aurora Bekkevahr 

informerte om sitt arbeid ved DPS Vestfold som involverer brukermedvirkningstiltak som: 

 Recoberyverksteder 

 Kompetansebank 

 Ressurspersoner i kvalitetsgrupper 

 DPS Vestfold podden 

Presentasjonen gitt i møte legges ved utsending av møtereferat.  

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt. 

 

Konklusjon  

Saken tas til orientering. 

 

 

 

36/20 Rapportering av nøkkeltall til brukerutvalget 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BU Brukerutvalget 09.12.2020 36/20 

 

 

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 og 24. september i år. Denne saken er oppfølging 

av Konklusjonene gjort de ulike behandlingene av saken. 

 

 

 

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 

Analysesjef Torgeir Grøtting deltok på behandling av saken i møte og belyste noen tema 

som corona relaterte utsettelser, reinnleggelser og antall pasienter ikke møtt til avtalt 

tid. 
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Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt. 

 

Konklusjon  

Utvalget tar saken til orientering. 
 

 

 

37/20 Aktivitet ved Sykehuset i Vestfold, nøkkeltall 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BU Brukerutvalget 09.12.2020 37/20 

 

 

Hensikten med saken 

Sykehuset i Vestfold har arbeidet med en såkalt «one page» som styringsinformasjon, 

den skal oppdateres årlig og legges ut på SiV sine nettsider, hensikten med denne saken 

var å orientere brukerutvalget å få innspill til utkastet.  

 

 

Forslag til konklusjon 

Brukerutvalgets innspill til «one page» tas til etterretning.  

 

 

Møtebehandling 

Aktivitet ved Sykehuset i Vestfold nøkkeltall ble laget på oppdrag fra styreleder, 

brukerutvalget hadde fokus på hvem er denne «one page» laget for? Da blir det lettere å 

kunne gi innspill på utformingen og tall som blir presentert i den.  

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt. 

 

Konklusjon  

Brukerutvalgets innspill til «one page» tas til etterretning.  

 

 

 

38/20 Administrerende direktørs orientering 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BU Brukerutvalget 09.12.2020 38/20 

 

 

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. 

 

 

Møtebehandling 

Adm. direktør informerte om følgende i møte: 

 Status i arbeidet med innføring av Helsefellesskap i Vestfold, herunder 

partnerskapsmøte, brukermedvirkning og utkast til partnerskapsavtale. 

 

 Veileder for arbeid med utviklingsplaner, utarbeidet på oppdrag fra Helse og 
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omsorgsdepartementet og i et samarbeid mellom de fire regionale 

helseforetakene. Veilederen skal være til hjelp for arbeidet med utviklingsplaner 

og gir føringer for prosessen og til innholdet i utviklingsplanene i helseforetakene.  

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt. 

 

Konklusjon  

Saken tas til orientering. 

 

 

 

39/20 Saker til kommende møte i 2021 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BU Brukerutvalget 09.12.2020 39/20 

 

 

Hensikten med saken 

Brukerutvalget behandlet i forrige møte utvalgets møteplan for 2021, første møte er 

onsdag 3. februar, det må nå endres da administrerende direktør må prioritere en annen 

avtale, ny dato foreslås til tirsdag 26. januar kl. 10.30-13.30 med formøte fra kl. 08.30-

10.30.  

Samt å oppdatere utvalget på saker til kommende møte med mulighet for innspill til 

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

- Befaring ny bygg somatikk 
- Henvendelse fra POBO, OU prosess, strukturelle endringer innflytting nytt bygg, 

kreft-senter, barne/ungdomssenter 
- KPA, tilsyn sivilombudsmannen 

 

 

Forslag til konklusjon 

1. Neste møte i brukerutvalget blir tirsdag 26. januar kl. 10.30-13.30.  

2. Innspill på saker i møte noteres: 

 

 

Møtebehandling 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt. 

 

Konklusjon  

1. Neste møte i brukerutvalget blir tirsdag 26. januar kl. 10.30-13.30.  
2. Innspill på saker i møte noteres: 

 Fedmeoperasjoner,senter for sykelig overvekt v/Jøran Hjelmeseth 

 Unge som blir innlagt med spiseforstyrrelse akutt psykiatri 

 Regionalt senter for kjønnsinkongruens, åpnet 1. Oktober ved SiV HF 

 

 

 

40/20 Referatsaker desember 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BU Brukerutvalget 09.12.2020 40/20 

 

 

Hensikten med saken 

Følgende referatsaker legges fram til brukerutvalget orientering, se vedlegg:  
- Foreløpig protokoll fra møte 20. og 21. oktober i regionalt brukerutvalg, HSØ  

- Foreløpig protokoll fra styremøte ved SiV HF 19. november SiV HF 
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Forslag til konklusjon 

Referatsaker tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt. 

 

Konklusjon  

Referatsaker tas til orientering. 

 

 

 

41/20 Eventuelt desember 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BU Brukerutvalget 09.12.2020 41/20 

 

 

Leder av brukerutvalget Erik Hansen informerte om henvendelse/klage fra Norges 

Handikapforbund, angende manglende universell utforming ved smertepoliklinikk og at 

det var vanskelig å finne kontaktinformasjon til brukerutvalget på SiV sine internet t 

sider. Til informasjon er det siste punktet allerede ryddet opp i.  

 

 

 

 

 

Møte ble avsluttet kl. 15.00 

Journalført i Public 360°



2/21 Senter for sykelig overvekt (SSO) - 19/10814-2 Senter for sykelig overvekt (SSO) : Senter for sykelig overvekt (SSO)

 

Side 1 av 2 

 

Saksframlegg til  

BU Brukerutvalget 

 

 

 

Møtedato: 03.02.2021 

  

 Saksnr: 2/21 

 Sakstype: Orientering 

 Saksid: 19/10814-2 

     

 

Saksbehandler: Katrine Svinterud 

 

 

Senter for sykelig overvekt (SSO) 

 

 

Vedlegg: ingen 

 

         

 

Hensikten med saken: 

Brukerutvalget ønsker informasjon om senter for sykelig overvekt SSO ved Sykehuset i 

Vestfold, senterleder og professor i fedme Jøran Hjelmesæth orienterer på saken i møte.  

 

Forslag til konklusjon: 

Brukerutvalget tar saken til orientering. 

 

 

 

 

Tønsberg, 28. januar 2021 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Faktagrunnlag: 

Fedme er en kronisk sykdom, og personer som har sykelig overvekt har rett til nødvendig 

helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. 

Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold, poliklinikk for 

voksne, har regional behandling av pasienter med sykelig overvekt. KMI ≥ 40 kg/m2 

eller KMI ≥ 35kg/m2 med følgesykdommer (diabetes mellitus, hypertensjon, 

søvnapné, respirasjonssvikt eller belastningsrelaterte skjelettsmerter). De har både 

kirurgiske og konservative behandlingstilbud. Fagutvikling og nettverk mot lokale 

helseforetak, sykehusområder og primærhelsetjeneste ligger også innenfor 

hovedoppgavene. 

 

Poliklinikk sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold tilbyr et tverrfaglig gruppetilbud for 

pasienter over 18 år med sykelig overvekt. Hensikten med tilbudet er å hjelpe pasienter 

til å gjennomføre varige endringer i kosthold og aktivitetsvaner. Målet er vektreduksjon, 

bedret helse og økt livskvalitet. Poliklinikken har spesialkompetanse innen: fysioterapi, 

sykepleie, lege (hormonlege), psykolog og klinisk ernæringsfysiolog. 

 

Ved Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold foregår det også mye 

spennende forskning på blant annet fedmeoperasjoner og andre behandlingsmetoder hos 

voksne og barn, familieintervensjoner og genetikk. 
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Saksframlegg til  

BU Brukerutvalget 

 

 

 

Møtedato: 03.02.2021 

  

 Saksnr: 3/21 

 Sakstype: Orientering 

 Saksid: 19/01547-39 

     

 

Saksbehandler: Katrine Svinterud 

 

 

Tilbudet til ungdom med spiseforstyrrelser som trenger 

innleggelse 

 

 

Vedlegg: ingen 

 

         

 

Hensikten med saken: 

Brukerutvalget ønsker informasjon om ungdom med spiseforstyrrelse som trenger 

innleggelse i klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) 

Fagsjef i KPA Irmeli Rehell Øistad er invitert til å informerer om hvilke vurderinger og 

begrunnelser som ligger til grunn for praksis overfor ungdom mellom 18 og 23 år. 
 

Forslag til konklusjon: 

Brukerutvalget tar saken til orientering.  

 

 

 

 

Tønsberg, 28. januar 2021 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 

 

 

 

Journalført i Public 360°



4/21 Regionalt senter for kjønnsinkongruens ved SiV HF - 19/10142-2 Regionalt senter for kjønnsinkongruens ved SiV HF : Regionalt senter for kjønnsinkongruens ved SiV HF

 

Side 1 av 2 

 

Saksframlegg til  

BU Brukerutvalget 

 

 

 

Møtedato: 03.02.2021 

  

 Saksnr: 4/21 

 Sakstype: Orientering 

 Saksid: 19/10142-2 

     

 

Saksbehandler: Katrine Svinterud 

 

 

Regionalt senter for Kjønnsinkongruens ved SiV HF 

 

 

Vedlegg: ingen  

 

         

 

Hensikten med saken: 

Brukerutvalget ønsker informasjon om Regionalt senter for Kjønnsinkongruens (RSKI) 

som ble opprettet ved Sykehuset i Vestfold 1. oktober 2020. Psykologspesialist Susan 

Ettelt deltar på saken i møte og presenterer senteret. 

 

Forslag til konklusjon: 

Brukerutvalget tar saken til orientering. 

 

 

 

 

Tønsberg, 28. januar 2021 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Faktagrunnlag: 

Regionalt senter for Kjønnsinkongruens: 

 

 Senteret skal gi flere helsehjelp, forebygge sykeliggjøring og redusere risiko for 

overdiagnostikk, samt over- og underbehandling 

 Det skal ikke gi kirurgisk eller hormonell behandling 

 Barn og unge skal behandles i Barne- og ungdomspsykiatrien, med hjelp og 

veiledning fra senteret 

 Senteret skal holde åpnet onsdager, torsdager og fredager 

 Oppdraget kommer fra Helse Sør-Øst RHF 

 Senteret skal bidra til øke kompetansen om transepersoner og andre med en 

annen kjønnsidentitet i kommuner, skoler, helsestasjoner og fastleger 

 Sentret har følgende ansatte psykologer, barnepsykiater, sosionom, logoped, 

idrettspedagog og sykepleier med kompetanse innen sexologisk rådgivning.  
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Saksframlegg til  

BU Brukerutvalget 

 

 

 

Møtedato: 03.02.2021 

  

 Saksnr: 5/21 

 Sakstype: Orientering 

 Saksid: 21/00221-1 

     

 

Saksbehandler: Jørn Evert Jacobsen 

 

 

Forskning og utvikling i SiV HF 

 

 

Vedlegg: Ingen 

 

         

Hensikten med saken: 

Brukerutvalget blir kjent med eksisterende dokumenter som regulerer og beskriver 

formalkrav til brukermedvirkning i forskning og innovasjon. 

Brukerutvalget blir kjent med eksisterende praksis for brukermedvirkning i forskning og 

innovasjon; 

 I formelle fora 

 I praktiske prosjekter 

 

Forslag til konklusjon: 

Brukerutvalget tar saken til orientering og innspill som framkommer i møte tas med i 

videre arbeid. 

 

 

 

 

Tønsberg, 28. januar 2021 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Faktagrunnlag: 

Fra SiV HF sin hjemmeside om forskning; «Brukermedvirkning 

Forskning ved Sykehuset i Vestfold skal være pasientnær og nyttig for våre pasienter. 

For at forskningen i større grad skal ta utgangspunkt i brukernes og pasientenes behov 

ønsker derfor foretaket økt grad av brukermedvirkning i forskning.  

Ved Sykehuset i Vestfold er representant fra brukerutvalget medlem i forskningsutvalget, 

og en tiltaksplan for økt brukermedvirkning ble vedtatt i 2016.  

Det er prosjektleders ansvar å vurdere bruk av direkte brukermedvirkning og/eller 

organisert samarbeid med brukerorganisasjoner i forskningsprosjekter der det er 

relevant.» 

 

Dette er hovedoverskriftene på nettet nå: 

 

 
 

 

I formelle fora skal det være brukermedvirkning i forskningsutvalget ved SiV. 
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For deltagelse i prosjekter vil følgende figur bli presentert i møtet: 

 

 
 

Figur 1: Piler illustrerer hvor det kan være aktuelt med brukermedvirkning i ulike typer 

forskningsprosjekter. NB! Oppdragsforskning (forskning hvor industrien er sponsor) er 

ikke inkludert i oversikten, og dermed ikke en del av begrepet «Kliniske effektstudier». 

 

Brukermedvirkning i de ulike fasene: 
 Velge tema / problemstilling 

o Innspill på hva som er viktig for brukerne 

 Velge metode og design 

o Innspill på om intervensjonen man planlegger er gjennomførbar  

 Innsamling 

o Innspill på hvordan innsamling av prøver / utfylling av spørreskjemaer / 

intervjuer bør  

 Tolkning 

o Innspill på hva resultatene kan  

 Formidling  

o Innspill på hvordan formidle resultatene på best mulig vis og i hvilke 

kanaler 

 

Pasientorganisasjonene, «Brukerbank», ansatte brukere i Klinikk psykisk hele og 

avhengighet, samt brukerkontakter ved Senter for sykelig overvekt er noen av «kildene» 

til brukere i forsknings- og innovasjonsprosjekter. 

 

I møtet vil det bli gitt et praktisk eksempel. 
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For de som ønsker å lese mer, er noen viktige dokumenter som dekker 

brukermedvirkning i forskning og innovasjon på nasjonalt, regionalt og på SIV HF nivå 

lenket i dette dokumentet; 

 

1) HelseOmsorg21 

https://www.regjeringen.no/contentassets/8ab2fd5c4c7746dfb51e3f64cd4d71aa/helseo

msorg21_strategi_web.pdf?id=2266705 

 

2) Veileder for brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten 

https://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/Maler/Utkast%20-

%20veileder%20-%20endelig%20mai18.pdf 

 

3) Forsknings og innovasjonsstrategi 2019 – 2022 

https://www.siv.no/Documents/Forsknings-_og_innovasjonsstrategi2019-2022.pdf 

 

På intranett ligger tema på: 

https://siv.fisp.no/Forskning/Sider/Brukermedvirkning-i-forskning.aspx 

 

Vurdering: 

Forsknings- og innovasjonsavdelingen, sammen med FU og enkeltforskere, jobber 

kontinuerlig med å forbedre brukermedvirkning i forskning og innovasjon.  

 

Forskningsutvalget (FU) ved SiV vil få ny sammensetning fra mars måned. Da vil ledere 

av forskningsgrupper i hver klinikk inngå i FU, og det er naturlig at brukerutvalget er 

representert i FU fra dette tidspunktet. 

 

En brukermanual for brukermedvirkning i forskning og innovasjon er under utvikling. 

Manualen vil diskuteres i FU, og legges fram i brukerutvalget før den fremmes for 

konklusjon i direktørens ledergruppe. 
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Saksframlegg til  

BU Brukerutvalget 

 

 

 

Møtedato: 03.02.2021 

  

 Saksnr: 6/21 

 Sakstype: Orientering 

 Saksid: 20/00435-118 

     

 

Saksbehandler: Jon Anders Takvam 

 

 

Status covid-19 per februar  

 

 

Vedlegg: ingen 

 

         

 

Hensikten med saken: 

Hensikten med saken er å gi brukerutvalget en oppdatert status på Covid-19 i SiV per 

februar 2021. Fagdirektør gir muntlig orientering i møtet. 
 

Forslag til konklusjon: 

Brukerutvalget tar informasjon til orientering. 
 

 

 

 

Tønsberg, 28. januar 2021 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Saksframlegg til  

BU Brukerutvalget 

 

 

 

Møtedato: 03.02.2021 

  

 Saksnr: 7/21 

 Sakstype: Orientering 

 Saksid: 21/00065-3 

     

 

Saksbehandler: Katrine Svinterud 

 

 

Saker til kommende møte i mars 

 

 

Vedlegg: ingen 

 

         

 

Hensikten med saken: 

Brukerutvalget behandlet i sak 29/20 utvalgets møteplan for 2021, neste møte er 

torsdag 18. mars, det må nå endres da administrerende direktør må prioritere en annen 

avtale, ny dato foreslås til tirsdag 23. mars kl. 12.00-15.00 med formøte fra kl. 10.30-

12.00.  

Samt å oppdatere utvalget på saker til kommende møte med mulighet for innspill til 

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

- Rapportering på nøkkeltall 
- Årsrapport 2020 pasient og brukerombudet POBO 
- Henvendelse fra POBO, OU prosess, strukturelle endringer innflytting i nytt bygg, 

kreftsenter, akuttsenter, barne/ungdomssenter 
 

Forslag til konklusjon: 

Neste møte i Brukerutvalget blir tirsdag 23. mars kl. 12-15. 

Innspill til saker ti møte noteres: 

-  

 

 

 

 

Tønsberg, 28. januar 2021 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Saksframlegg til  

BU Brukerutvalget 

 

 

 

Møtedato: 03.02.2021 

  

 Saksnr: 8/21 

 Sakstype: Orientering 

 Saksid: 21/00065-2 

     

 

Saksbehandler: Katrine Svinterud 

 

 

Referatsaker februar 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Styret for Sykehuset i Vestfold HF 17.12.2020 

Foreløpig protokoll BU møte november 2020 

Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte desember 2020 

Foreløpig protokoll 19. januar regionalt brukerutvalg 

Svar klage fra Nhf Søndre Vestfold 

 

Hensikten med saken: 

Følgende referatsaker legges fram til brukerutvalget orientering, se vedlegg: 

- Foreløpig protokoll fra styremøte ved SiV HF 17. desember 2020 

- Foreløpig protokoll fra møte 24.-25. november 2020 regionalt brukerutvalg, HSØ 

- Foreløpig protokoll fra møte 15.-16. desember 2020 i regionalt brukerutvalg, HSØ 

- Foreløpig protokoll fra møte 19. januar 2021 i regionalt brukerutvalg, HSØ 

- Brev til NHF Søndre Vestfold, svar klage smertepoliklinikk  

 

Forslag til konklusjon: 

Referatsaker tas til orientering. 

 

 

 

 

Tønsberg, 28. januar 2021 

 

 

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: 24.11.2020 kl 10.00 – 16.00 

25.11.2020, kl 09.00 – 13.00 

 

Sted: Skype 

Tilstede: Fra Brukerutvalget 
Nina Roland (leder), Lilli-Ann Stensdal (nestleder), Aina N. Rugelsjøen, 
Astri Myhrvang, Egil Rye-Hytten, Faridah Shakoor Nabaggala (gikk kl 
14.00 dag 1), 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 
119-2020 - Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør og Jan Frich, 
viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF 
121-2020 - Kirsti Bjørge, Senior finansrådgiver Helse Sør-Øst RHF 
123-2020 - Nis Johannsen, spesialrådgiver og Frank Ivar Årnes, 
spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 
124-2020 - Siv Cathrine Høymork, avdelingsdirektør somatikk og 
rehabilitering Helse Sør-Øst RHF 
126-2020 - Torstein Pålsrud, plansjef Helse Sør-Øst RHF 
127-2020 - Ole Tjomsland, prosjektdirektør Helse Sør-Øst RHF  
131-2020 - Tove H. Otterstad, spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 
 

Forfall: Eva Pay 

Referent: Ida-Anette Kalrud    
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Sak nr Sak/merknad 

116-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak 
Godkjent. 

117-2020 Protokoll brukerutvalgets møte 20. og 21. oktober 2020 
 
Vedtak 
Godkjent. 

118-2020 Referat arbeidsutvalgets møte 10. november 2020 
 
Vedtak 
Tatt til orientering. 

119-2020 Dialog/orienteringer fra Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør og 
Jan Frich, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF 
 
Dialog/orientering:  

- Redegjørelse om Covid-19 situasjonen ved sykehusene nå, og om økningen 
som kan komme.  

- Brukertilfredshetsundersøkelser (brukerundersøkelser) i helseforetakene 
- Tilgang til pasientjournal via kjernejournal 

 

Vedtak 
Tatt til orientering. 

120-2020 Erfaringsutveksling  
 
Brukerutvalgets medlemmer har i perioden deltatt i: 

 RKR’S referansegruppe 

 Nasjonal kompetansetjeneste flottbårne sykdommer 

 Nasjonal kompetansetjeneste arbeidsrettet rehabilitering 

 Brukerrådet RKE 

 Fagrådet Rehabilitering 

 Møte med sykehusaksjonen 

 Gjennomgang av nasjonale kompetansetjenester 

 BUP prosjektet 

 Fagplaner psykisk helsevern og TSB 

 Digitale innbyggertjenester 

 Pakkeforløp psykisk helse og rus 
 Styringsgruppemøte i barns beste 
 Tarmkreftscreening 
 Fagråd immunologi 
 Oppgavedeling Oslo 
 Regionalt innsatsteam 
 Samhandlingsnettverket 
 Deltatt som kontaktperson ved brukerutvalget: 

o Sykehuset Telemark HF 
o Sykehuset i Vestfold HF 

 Digital hjemmeoppfølging 
 Digitale innbyggertjenester 
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 Klart språk 
 Kardiologiutvalget 
 BUP-prosjektet 
 Hovedprosesser 
 Fagråd habilitering 
 Nye MET 
 Styret Pasientreiser HF 
 Bestillerforum 
 Implementering av pakkeforløp psykisk helse og rus. 
 BUP prosjektet 
 Fagplaner psykisk helsevern og TSB 
 Anskaffelser fra private leverandører innen Helse og arbeid - arbeidsrettet 

poliklinisk behandling for psykisk helsevern, angst og depresjon   
 Formøte med leder/nestleder RBU – vedrørende oppdragsdokumentet.  
 Hovedprosesser 
 Pasientsikkerhetskonferansen 
 Regionalt innsatsteam 

 
Vedtak 
Tatt til orientering. 

121-2020 Budsjett 2021 v/ Kirsti Bjørge, Senior finansrådgiver Helse Sør-Øst RHF 

 
Vedtak 
Tatt til orientering. 

122-2020 UTGIKK 

123-2020 Høring - Bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid læring og bruk av 
kunstig intelligens i helse og omsorgstjenesten - Etablering av 
behandlingsrettet helseregister med tolkede genetiske varianter v/ Nis 
Johannsen, spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 
 
Vedtak 
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering og vil komme med en 
uttalelse som vedlegges Helse Sør-Øst RHF sitt høringssvar. 

124-2020 Høring - Forslag til endringer i forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk 
helsehjelp i spesialisthelsetjenesten poliklinikkforskriften og forskrift om 
betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten v/ 
Siv Cathrine Høymork, avdelingsdirektør somatikk og rehabilitering Helse 
Sør-Øst RHF 
 
Innspill fra brukerutvalget:  

 Det er mange grunner til at noen ikke møter fysisk, eksempel 
parkeringsutfordringer 

 Formulering om radiologiske undersøkelser oppleves uklar 
 Gebyret foreslått for ikke møtt ved video/telefonkonsultasjon virker for høy 
 Viktig at behandler vet at ikke alle kan nyttiggjøre seg videkonsultasjoner 

 
Vedtak 
Brukerutvalget ber saksbehandler ta med seg innspill som kom fram i møte 
og vil ikke komme med egen uttalelse.  
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125-2020 UTGIKK 
 

126-2020 Gjennomgang og orientering/arbeidsform Årlig melding (evaluering av 
2019) v/ Torstein Pålsrud, plansjef Helse Sør-Øst RHF 
 
Vedtak 
Brukerutvalget takker for god dialog og tar redegjørelsen til orientering.  

127-2020 Introduksjon i bruk av kvalitetsindikatorer basert på Helse Sør-Østs 
regionale utviklingsplan v/ Ole Tjomsland, prosjektdirektør Helse Sør-Øst 
RHF  
 
Dialog/innspill: 

 Viktig som satsingsområdet for å minske uønsket variasjon 
 Viktig å utarbeide kvalitetsindikatorer på pasient og pårørendeopplæring.  

 
Vedtak 
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering og mener det er viktig med 
større fokus på kvalitetsindikatorer for å minske uønsket variasjon. 

128-2020 Konferanser, invitasjoner og deltagelser 
 
Vedtak 

Oppnevninger i møte 
Fagråd Infeksjonsmedisin, immunologi 
og smittevern 

Odvar Jacobsen erstatter 
Arild Slettebakke 

Oppnevning i perioden 
Brukerrepresentant til prosjekt for 
konseptutredning samvalgsverktøy – 
stryingsgruppe 

Lilli-Ann Stensdal 

Brukerrepresentant til prosjekt for 
konseptutredning samvalgsverktøy - 
prosjektgruppe 

Rune Kløvtveit 

 
 

129-2020 Saker til orientering, innkommet post  
Protokoll/referat fra brukerutvalg: 

1. Akershus universitetssykehus HF 
2. Sørlandet sykehus HF 
3. Vestre Viken HF 
4. Sykehuset Innlandet HF 
5. Sykehuset i Vestfold HF 

 
Andre orienteringer:  

6. Referat fra referansegruppemøte Regional kompetansetjeneste for 
rehabilitering (RKR) 

7. Vedrørende Granheim lungesykehus  
8. Henvendelse fra Sykehusaksjonen 
9. Høring helsepersonelloven uttalelse fra Mental Helse - 

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/10/30/ikke-ror-
helsepersonelloven/ 

10. Podcast: Syktfrist - https://mestringforalle.no/syktfrisk/ 
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Vedtak 
Tatt til orientering. 

130-2020 Kommende møter   
 Styrets årsplan  
 Brukerutvalgets års og møteplan (arbeidsdokument) 

 
På grunn av Covid-19 blir fellesmøte med styret i april 2021 og ikke 
desember 2020. 
 
Vedtak 
Tatt til orientering. 

131-2020 Orientering om ParkinsonNet v/ Tove H. Otterstad, spesialrådgiver Helse 
Sør-Øst RHF 
 
Dialog/innspill: 

 Viktig å ha ett godt samarbeid med kommunene og helsefellesskapene 
 Viktig at pasienter og pårørende informeres godt om ParkisonNet 

 
Vedtak 
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering og ber saksbehandler ta med 
seg innspillene som kom fram i møte.  

 Eventuelt 
 
Orientering fra leder og nestleder om: 

 Møte med Sykehusaksjonen 
 Styremøte 26. november 

 
 

Journalført i Public 360°



8/21 Referatsaker februar - 21/00065-2 Referatsaker februar : Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte desember 2020

 

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: 15.12.2020 kl 10.15 - 15.15 

16.12.2020, kl 08.30 – 14.00 

Sted: Skype 

Tilstede: Fra Brukerutvalget 
Nina Roland (leder), Lilli-Ann Stensdal (nestleder), Aina N. Rugelsjøen, Astri 
Myhrvang, Egil Rye-Hytten, Faridah Shakoor Nabaggala, Heidi Skaara Brorson, 
Kjartan Thøring Stensvold, Odvar Jacobsen, Sebastian Blancaflor (kom 11.15) og 
Øystein Kydland. 
 
Fra Helse Sør-Øst RHF  
Knut Even Lindsjørn, avdelingsdirektør samhandling og brukermedvirkning 
Ida-Anette Kalrud, rådgiver 
 
Innledere 
135-2020 Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør og Jan Frich, 
viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF 
139-2020 Anja Lee, koordinator på Regionalt palliativt team for barn og unge ved 
Oslo universitetssykehus HF og Kirsti Tørbakken, spesialrådgiver Helse Sør-Øst 
RHF 
140-2020 Kirsti Tørbakken, spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 
142-2020 Lars Erik Tandsæther, Administrerende direktør/CEO Helsetjenestens 
driftsorganisasjon 

Forfall: Eva Pay 

Referent: Ida-Anette Kalrud    

 

 
 
 
 
  

Sak nr 
 

Sak/merknad 

132-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak 
Godkjent. 
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133-2020 Protokoll brukerutvalgets møte 24. og 25. november 2020 
 
Vedtak 
Godkjent. 

134-2020 Referat arbeidsutvalgets møte 30. november 2020 
 
Vedtak 
Tatt til orientering. 

135-2020 Dialog/orienteringer fra Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør og Jan Frich, 
viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF 
 
Dialog/orientering:  

 Covid-19 
o Prioriteringsrekkefølge Covid-19 vaksine 
o Behov for tolketjenester ved koronatelefoner 

 Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF 
 DIPS arena 
 Vurdere brukermedvirkning ved behandling av søknader om forskningsmidler 
 Riksrevisjonens simulerte dataangrep på helseforetak 
 Fagplan psykisk helsevern og TSB  

 
 
Diverse styresaker:  

 Utvidelse av ramme for prosjekt regional EPJ-modernisering 
 Tildeling av regionale, konkurranseutsatte forskningsmidler for 2021 
 Oppdrag og bestilling 2021 til helseforetakene – økonomiske resultatkrav 
 Organisering av samarbeidet med universitetene og høyskolene i Helse Sør-Øst 
 Valg av ansattvalgte styremedlemmer til det regionale helseforetaket – oppnevning av 

valgstyre 
 Revisjon av veileder for utviklingsplaner  

 
Vedtak 
Tatt til orientering.  

136-2020 Erfaringsutveksling  
 
Brukerutvalgets medlemmer har i perioden deltatt i: 

 Tarmkreftscreening 
 Oppgavedeling Oslo 
 Fagråd laboratoriafag 
 Bestillerforum RHF 
 Regionalt legemiddelforum 
 Brukerutvalg pasientreiser HF 
 Styret Pasientreiser HF 
 Kontaktperson ved brukerutvalg i helseforetak 

o Vestre Viken HF 
o Oslo universitetssykehus HF 

 Fagplaner for PHV/TSB  
 Innovasjonskonferansen - Det utadvendte sykehus (webinar) 
 Styringsgruppemøte Regionalt prosjekt for innføring av eMestring i Helse Sør-Øst RHF 
 Fagråd psykisk helsevern 
 Brukerrådet Regional Koordinerende Enhet 
 Interregional arbeidsgruppe for medisinske kvalitetsregistre 
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 Styringsgruppe nasjonal senter e-helseforskning 
 Lungerehabiliteringsnettverk 
 Samarbeidsorganet Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst RHF 
 Nettverksgruppe Digitale Innbyggertjenester (DIT) 
 Nettverk for regionale ventelistebrev (RVB) 
 Fagnettverk benamputasjoner 
 Prosjektstyremøte i prosjekt «Digital hjemmeoppfølging, digitalisering og automatisering 

av arbeidsprosesser og integrasjoner API» 

 
Vedtak 
Tatt til orientering.  
 

137-2020 Konferanser, invitasjoner og deltagelser 
 
Vedtak 

Oppnevning i perioden 
Bruk av kunstig intelligens verktøy – 
klinisk praksis 

Aina Rugelsjøen 
Sebastian Blancaflor 

 
 

138-2020 Saker til orientering, innkommet post  
 
Protokoll/referat brukerutvalget helseforetak: 

1. Sykehuset Innlandet HF 

 
Øvrige orienteringer: 

2. Hvordan har endringer i tjenestetilbudet påvirket pasienter, brukere og pårørende under 
pandemien? 
Rapport fra Helsetilsynet  

 

Vedtak 
Tatt til orientering.  
 

139-2020 Barnepalliative team v/ Anja Lee, koordinator på Regionalt palliativt team for barn og 
unge ved Oslo universitetssykehus HF og Kirsti Tørbakken, spesialrådgiver Helse Sør-Øst 
RHF 
 
Vedtak 
Brukerutvalget støtter det gode arbeidet og ser fram til videre prosess.  
Brukerutvalget mener at kompetansenettverk for barnepalliasjon er en viktig del av det 
videre arbeidet.  
 

140-2020 Vedrørende status og videre prosess med gjennomgang av nasjonale 
kompetansetjenester v/ Kirsti Tørbakken, spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF 
 
Vedtak 
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering og ber saksbehandler om å komme 
tilbake til brukerutvalget på ett senere tidspunkt for videre orientering.  
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141-2020 Digitale innbyggertjenester på Helsenorge:  
 Tjenester på vegne av barn 
 Utvidelse av innsynstjenesten 

 
v/ Vibeke Herikstad, Ansvarlig digital pasient- og pårørendemedvirkning Helse Sør-Øst 
RHF og Sissel Jor, Seksjonsleder Oslo universitetssykehus HF  
 
Vedtak 
Brukerutvalget mener det er viktig å få på plass digitale tjenester som ivaretar alle 
pasienter og pårørende og som er brukervennlig for helsetjenesten, pasienter og 
pårørende. 
 

142-2020 Orientering om Helsetjenestens driftsorganisasjon (HDO) v/ Lars Erik Tandsæther, 
Administrerende direktør/CEO Helsetjenestens driftsorganisasjon 
 
Vedtak 
Brukerutvalget ser ikke behovet for eget brukerutvalg ved Helsetjenestens 
driftsorganisasjon (HDO), men mener det kan være hensiktsmessig at en 
brukerrepresentant deltar i de ordinære styremøtene. Brukerutvalget anbefaler at det 
åpnes opp for at en brukerrepresentant deltar som observatør med tale og forslagsrett i 
styret ved HDO. Dette vil kunne ivareta nødvendig medvirkning fra et pasient – og 
pårørendeperspektiv.  
  
Brukerutvalget takker HDO for orienteringen. 
 

143-2020 Kommende møter   
 Styrets årsplan  
 Brukerutvalgets års og møteplan (arbeidsdokument) 

 
Vedtak 
Tatt til orientering. 

144-2020 Oppstart arbeid med Årsrapport brukerutvalget / brukerutvalgets uttalelse til årlig 
melding 
 
Vedtak 
Arbeidsutvalget får fullmakt til å ferdigstille brukerutvalgets årsrapport og uttalelse til 
årlig melding. 
 

145-2020 Viktige strategiske innsatsområder og tiltak fram mot 2020 – revidering 
 
Vedtak 
Arbeidet med strategien fortsetter i brukerutvalgsmøte i 2021.  
 

 Eventuelt 
 

- Behov for å styrke koronatelefoner med tolketjenester og Covid-19 informasjon på flere 
språk. 
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Møteprotokoll 

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 
 

Møtetid torsdag 17. desember 2020, kl. 13:15 

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

 b)  Digitalt (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 a) 

Guro Winsvold b) 

  

Valgt av ansatte (2019-2021): 

Lise Nordahl  a) 

Trond Hugo Haukebøe  a) 

Kari Merete Saltvik a), for Geir Tollefsen 

  

Observatører med tale og forslagsrett:  

Erik Hansen, leder brukerutvalget a) 

  

Forfall 

Geir Tollefsen  

Av 8 styremedlemmer var 8 tilstede, medregnet møtende varamedlem. 

  

Anne Elisabeth Frogner, nestleder brukerutvalget    

  

Ellers møtte 

Seniorforsker Bjørn Heine Strand, b) sak 103 
  

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

Klinikksjef MED Henning Mørland  b) Økonomidirektør Roger Gjennestad  a) 
Klinikksjef KIR Siri Vedeld Hammer  b) HR-direktør Bente Krauss  b) 
Klinikksjef KFMR Gro E Aasland  b) Forsknings- og innovasjonsdirektør Jørn E Jacobsen  b) 
Klinikksjef KPA Inger Meland Buene  b) Teknologidirektør Terje Haug  b) 
Klinikksjef KMD Lene Aasheim Hoffstad  b) Analysesjef Torgeir Grøtting,  a) sak 106 
Klinikksjef PH Jørgen Einerkjær  b) Prosjektdirektør Tom Einertsen,   a) sak 117 
Kst direktør SD Henry Dallager  b) Spesialrådgiver Per Jørgen Olafsen,  a) møtesekretær 
  

 
Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste. 

Som del av sak 117 ble det gjennomført en befaring av Tønsbergprosjektets bygg E. 
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Saker til behandling 

102/20 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 19. november 2020 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 17.12.2020 102/20 

 

 

Hensikten med saken 

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

lemmer. 

 

 

Forslag til vedtak 

Protokoll fra styrets møte 19. november 2020 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Protokoll fra styrets møte 19. november 2020 godkjennes. 

 

 

 

103/20 Forskning og innovasjon i SiV - desember 2020 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 17.12.2020 103/20 

 

 

Hensikten med saken 

Styret ved SiV HF får et innblikk i forsknings- og innovasjonsaktiviteten ved SiV HF. Da-

gens forsknings- og innovasjonstema er hentet fra Aldring og Helse.  

 

På 12 minutter vil forsker Bjørn Heine Strand presentere demensprevalens og nye fore-

komsttall som for første gang er basert på en norsk undersøkelse. Han vil også presente-

re demenskartet.no som er til bruk i helseplanlegging i Norge basert på geografiske om-

råder. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Seniorforsker Bjørn Heine Strand presenterte demensprevalens og nye forekomsttall ba-

sert på en ny norsk undersøkelse. 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak  

Styret tar saken til orientering. 
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104/20 Status Covid-19 pr desember 2020 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 17.12.2020 104/20 

 

 

Hensikten med saken 

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

Covid-19-situasjonen ved Sykehuset i Vestfold HF. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Fag- og samhandlingsdirektør Jon Anders Takvam orienterte om status Covid-19-situa-

sjonen ved Sykehuset i Vestfold HF. 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Styret tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

 

105/20 Ledelsens gjennomgang for SiV HF 2020 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 17.12.2020 105/20 

 

 

Hensikten med saken 

Ledelsens gjennomgang 2020 er utført på alle fire ledelsesnivåer i helseforetaket etter 

utløp av 2. tertial. Saken gir en kortfattet oppsummering av funn, vurderinger og tiltak 

etter gjennomgangen på foretaksnivå. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar redegjørelsen for ledelsens gjennomgang på foretaksnivå 2020 til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Styremedlem Hans August Hanssen ba om at det til styremøtet i mars 2021 gis en orien-

tering om samarbeidet med Sykehuset Telemark HF. 

 

Styret ba også om det til et utvidet styremøte i februar 2021 gis en orientering om pågå-

ende program for organisasjonsutvikling og teknologiutvikling. 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt, med tillegg av Hans August 

Hanssens forslag som nytt pkt. 2. 

  

Journalført i Public 360°



8/21 Referatsaker februar - 21/00065-2 Referatsaker februar : Protokoll Styret for Sykehuset i Vestfold HF 17.12.2020

  

   5  

 

Vedtak  

1. Styret tar redegjørelsen for ledelsens gjennomgang på foretaksnivå 2020 til oriente-

ring. 

2. Administrerende direktør bes gi en orientering om samarbeidet med Sykehuset Tele-

mark HF i styremøtet i mars 2021. 

3. Administrerende direktør bes gi en orientering om pågående program for organisa-

sjonsutvikling og teknologiutvikling til utvidet styremøte i februar 2021. 

 

 

 

106/20 Nasjonalt kvalitetsindikatorsett og oppfølging av et mindre utvalg indi-

katorer for kvalitet og pasientsikkerhet - desember 2020 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 17.12.2020 106/20 

 

 

Hensikten med saken 

Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem er oppdatert og saken oppsummerer resultater på et 

utvalg av indikatorene. 

 

 

Forslag til vedtak 

1. Saken tas til orientering. 

2. Administrerende direktør bes i et antall senere møter benytte enkelte av kvalitetsindi-

katorene til å områder der kvalitetsforbedringer bør oppnås. 

 

 

Møtebehandling 

Analysesjef Torgeir Grøtting orienterte om nasjonal kvalitetsindikatorsett pr. desember 

2020. 

 

Styret ønsket en presisering av vedtakspunkt 2 i administrerende direktørs forslag til 

vedtak. 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt, med presisering av punkt 2. 

 

Vedtak  

1. Saken tas til orientering. 

2. Administrerende direktør bes i styrets februarmøte gi en oversikt over presentasjon 

av et utvalg kvalitetsindikatorer i påfølgende styremøter. 

 

 

 

107/20 Rapportering per november 2020 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 17.12.2020 107/20 

 

 

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. 
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Forslag til vedtak 

Styret tar rapporteringen for november 2020 til etterretning. 

 

 

Møtebehandling 

Økonomidirektør Roger Gjennestad orienterte om status pr november 2020. 

 

Styret var enig om å føye til følgende tekst som nytt vedtakspunkt 2: 

Styret vil peke på behov for å følge nøye med på utviklingen for kreftpasienter, på bak-

grunn av forsinkelser i henvisninger. 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt, med tillegg av nytt vedtaks-

punkt 2. 

 

Vedtak  

1. Styret tar rapporteringen for november 2020 til etterretning. 

2. Styret vil peke på behov for å følge nøye med på utviklingen for kreftpasienter, på 

bakgrunn av forsinkelser i henvisninger.  

 

 

 

108/20 Budsjett 2021 inkl. investeringsbudsjett 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 17.12.2020 108/20 

 

 

Hensikten med saken 

Budsjettarbeidet for 2021 startet i desember 2019. I løpet av året har styret behandlet  

 sak 25” Økonomisk Langtidsplan 2021-2024, inkl. status Budsjett 2021” i mai 

 sak 94” Budsjett 2021 – Foreløpig behandling” i forrige styremøte.   

 

Disse sakene legger vesentlige føringer for budsjettforslaget for 2021.  HSØs Oppdrag- 

og Bestilling(OBD) til SiV for 2020 har ligget til grunn for arbeidet, sammen med de sig-

naler som har kommet under budsjettprosessen.  SiV har ennå ikke mottatt verken ODB 

eller utkast til OBD for 2021.  SiV skal etter planen motta OBD for 2021 medio februar 

2021. 

 

 

Forslag til vedtak 

1. Styret vedtar budsjett 2021 med et nullresultat, og støtter de prioriteringer administ-

rerende direktør har lagt inn i budsjettet. 

2. Styret vurderer dette som et bærekraftig økonomisk resultat, i tråd med eiers forut-

setninger, ved at foretaket over år har opparbeidet seg en investeringsbuffer, som til 

tross for nullresultatet muliggjør et tilfredsstillende investeringsbudsjett. 

3. Styret forutsetter at SiV legger endelig Oppdrags- og bestillerdokument til grunn for 

leveransene i 2021. 

4. Styret vedtar investeringsbudsjettet slik det er foreslått, og gir administrerende di-

rektør fullmakt til å gjennomføre det i tråd med HSØ likviditetsforutsetninger. 

5. Styret tar risikovurderingene til etterretning, og ber administrerende direktør om å 

følge opp de identifiserte risikoområdene. 

6. Styret ber administrerende direktør holde styret orientert om utviklingen gjennom de 

ordinære rapporteringsrutinene. 
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Møtebehandling 

Økonomidirektør Roger Gjennestad orienterte om forslag til budsjett 2021 inklusive in-

vesteringsbudsjett. 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

1. Styret vedtar budsjett 2021 med et nullresultat, og støtter de prioriteringer administ-

rerende direktør har lagt inn i budsjettet. 

2. Styret vurderer dette som et bærekraftig økonomisk resultat, i tråd med eiers forut-

setninger, ved at foretaket over år har opparbeidet seg en investeringsbuffer, som til 

tross for nullresultatet muliggjør et tilfredsstillende investeringsbudsjett. 

3. Styret forutsetter at SiV legger endelig Oppdrags- og bestillerdokument til grunn for 

leveransene i 2021. 

4. Styret vedtar investeringsbudsjettet slik det er foreslått, og gir administrerende di-

rektør fullmakt til å gjennomføre det i tråd med HSØ likviditetsforutsetninger. 

5. Styret tar risikovurderingene til etterretning, og ber administrerende direktør om å 

følge opp de identifiserte risikoområdene. 

6. Styret ber administrerende direktør holde styret orientert om utviklingen gjennom de 

ordinære rapporteringsrutinene. 

 

 

 

109/20 Oppnevning av valgstyre for valg av ansattrepresentanter til styret i SiV 

HF 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 17.12.2020 109/20 

 

 

Hensikten med saken 

Inneværende to-års valgperiode for ansattvalgte styremedlemmer og varamedlemmer 

gjelder fram til og med 15.03.21. For kommende periode fra 16.03.21 til 15.03.23, skal 

det velges 4 ansattrepresentanter som styremedlemmer med vararepresentanter. 

 

For å gjennomføre valget skal det oppnevnes et valgstyre i henhold til egen «valgfor-

skrift» fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Valgstyret oppnevnes av styret. 

 

 

Forslag til vedtak 

1. Følgende oppnevnes som valgstyre ved SiV HF: 

o Vigdis Schelte, klinikkverneombud Klinikk psykisk helse og avhengighet 

o Irene Beate Fjeldstad, klinikkverneombud kirurgisk klinikk 

o Per Jørgen Olafsen, spesialrådgiver adm. direktør stab 

o Gunn Heidi Brox, rådgiver Personal 

2. Valgstyret oppnevner selv leder og nestleder. 

3. Styret legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen følger samordningen in-

nen Helse Sør-Øst, herunder valg av samme valgdato. Valgstyret gis fullmakt til for-

melt å fastsette denne datoen for valghandlingen i SiV HF. 

 

 

Møtebehandling 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak  

1. Følgende oppnevnes som valgstyre ved SiV HF: 

o Vigdis Schelte, klinikkverneombud Klinikk psykisk helse og avhengighet 

o Irene Beate Fjeldstad, klinikkverneombud kirurgisk klinikk 

o Per Jørgen Olafsen, spesialrådgiver adm. direktør stab 

o Gunn Heidi Brox, rådgiver Personal 

2. Valgstyret oppnevner selv leder og nestleder. 

3. Styret legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen følger samordningen in-

nen Helse Sør-Øst, herunder valg av samme valgdato. Valgstyret gis fullmakt til for-

melt å fastsette denne datoen for valghandlingen i SiV HF. 

 

 

 

110/20 Oppnevning av medlemmer til brukerutvalget 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 17.12.2020 110/20 

 

 

Hensikten med saken 

Styret behandlet i desember i fjor sak 120/19 oppnevning av medlemmer til brukerutval-

get 2020-2021. Ett av de oppnevnte medlemmene har trukket seg grunnet sykdom. Det 

har også tidligere skjedd at enkeltmedlemmer av brukerutvalget slutter i løpet av valgpe-

rioden. 

 

Administrerende direktør legger fram forslag på at styret gir AD fullmakt til å oppnevne 

nye medlemmer av brukerutvalget for resten av valgperioden, når oppnevne medlemmer 

slutter i utvalget i valgperioden.  

 

 

Forslag til vedtak 

Administrerende direktør gis fullmakt til å oppnevne nye medlemmer av brukerutvalget 

for resten av valgperioden, når medlemmer av utvalget slutter i valgperioden. 

 

 

Møtebehandling 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Administrerende direktør gis fullmakt til å oppnevne nye medlemmer av brukerutvalget 

for resten av valgperioden, når medlemmer av utvalget slutter i valgperioden. 

 

 

 

111/20 Brukerutvalgets leders orientering 17.12.2020 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 17.12.2020 111/20 

 

 

Hensikten med saken 

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

maer, som styret bør være kjent med. 
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Forslag til vedtak 

Styret tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Brukerutvalgets leder Erik Hansen gjorde rede for saker behandlet i siste utvalgsmøte: 

- Covid-19 og vaksinesituasjonen 

- Erfaringskonsulent i KPA orienterte blant annet bruk av brukerbanken 

- Rapportering av nøkkeltall, herunder avvikshåndtering 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Styret tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

 

112/20 Administrerende direktørs orientering 17.12.2020 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 17.12.2020 112/20 

 

 

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 Stein Kinserdal orienterte om følgende temaer: 

- Status for arbeidet med avtale om helsefellesskap 

- Opplegg for arbeidet med ny utviklingsplan for helseforetaket 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Styret tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

 

113/20 Status for eksterne tilsyn og revisjoner desember 2020 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 17.12.2020 113/20 

 

 

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 desember 2020 til oriente-

ring. 

 

 

Møtebehandling 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Styret tar statusoversikt for eksterne tilsyn og revisjoner pr desember 2020 til oriente-

ring. 

 

 

 

114/20 Styrets årsplan 2021 – oppdatering pr desember 2020 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 17.12.2020 114/20 

 

 

Hensikten med saken 

Styret vedtok møteplan for 2021 i møte 18. juni 2020, sak 49/20. Her følger oppdatert 

versjon av styrets årsplan, med oversikt over de saker som forventes behandlet i 2021. 

Oppdatering av årsplanen legges fram i hvert påfølgende styremøte. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar oppdatert årsplan 2021 pr desember 2020 til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Det var enighet om å innta tilføyelse til møte 17. februar 2021 av sak om a) avtale om 

helsefellesskap, b) oversikt over presentasjon av et utvalg kvalitetsindikatorer og c) ori-

entering om pågående organisasjonsutviklingsprogram og teknologiprogram, hvorav det 

til sistnevnte sak avsettes cirka fire timer. 

 

Det var dessuten enighet om å innta tilføyelse til møte 17. mars 2021 av sak om oversikt 

over samarbeid med Sykehuset Telemark HF. 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt, med ovennevnte tilføyelser. 

 

Vedtak  

Styret tar oppdatert årsplan 2021 pr desember 2020 til orientering, med avtalte tilføyel-

ser til møtene 17. februar og 17. mars 2021. 

 

 

 

115/20 Referatsaker 17.12.2020 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 17.12.2020 115/20 

 

 

Hensikten med saken 

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

Styret tar de framlagte referatsakene til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Styret tar de framlagte referatsakene til orientering. 

 

 

 

116/20 Eventuelt 17.12.2020 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 17.12.2020 116/20 

 

. 

Det ble ikke reist temaer til dette punktet på dagsorden. 

 

 

 

117/20 Tønsbergprosjektet - befaring og orientering desember 2020 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 17.12.2020 117/20 

 

 

Hensikten med saken 

Styret gis en befaring i Tønsbergprosjektets bygg E, med mulighet til å se inn i bygg J. 

Samtidig vil prosjektdirektør Tom Einertsen gi en kort orientering om prosjektets status, 

mens fag- og samhandlingsdirektør Jon Anders Takvam vil gi en kort orientering om pre-

misser for det nye akuttsenteret. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Som del av saken ble det gjennomført en befaring av Tønsbergprosjektets bygg E, med 

orienteringer fra prosjektdirektør Tom Einertsen, fag- og samhandlingsdirektør Jon An-

ders Takvam og avdelingssjef Runar Danielsen. 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Styret tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

 

 

 

Møtet ble hevet kl. 18:50. 
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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: 19.01.2021 kl 09.00 – 10-30 

 

Sted: Skype 

Tilstede: Fra Brukerutvalget 
Nina Roland (leder), Lilli-Ann Stensdal (nestleder), 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 
001-2021 Rune Aarbø Reinaas, Prosjektsjef Helse Sør-Øst RHF og Øystein Berge, 
prosjektleder og samfunnsøkonom COWI 

Forfall: Aina N. Rugelsjøen 

Referent: Ida-Anette Kalrud    

 

 
 
 

Sak nr 
 

Sak/merknad 

001-2021 Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF 
 
Vedtak 
Brukerutvalget takker for god orientering og ønsker å komme med innspill til saken om 
videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF.  
 
Det er viktig at pasientens helsetjeneste er førende for utviklingen av sykehusområdet. 
Brukerutvalget tar ikke stilling til lokalisering, men er opptatt av at innhold og kvalitet er 
førende for utvikling av en god sykehusstruktur.  
 
For pasienter i hele sykehusområdet er det viktig å ha trygghet for at man får rett hjelp, 
på rett sted til rett tid. Det er viktig at man sikrer gode prehospitale tjenester selv med 



8/21 Referatsaker februar - 21/00065-2 Referatsaker februar : Foreløpig protokoll 19. januar regionalt brukerutvalg

Side 2 av 2 
 

endret pasientstrøm for hele sykehusområdet. Brukerutvalget ønsker å stille spørsmål 
om det er foretatt transportanalyser for pasienter både akutt og elektivt. 
 
Brukerutvalget ønsker å støtte behovet for at ett lokalmedisinsk senter bør utvikles til en 
arena for samhandling med kommunene i området. 
 

002-2021 Tidsplan for behandling av fagplanutkast 
 
Vedtak 
Brukerutvalget gir arbeidsutvalget fullmakt til gi innspill innen fristen. Saken settes også 
opp på møte i brukerutvalget 2. og 3. februar. 
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Anestesiologisk avdeling - Smerteklinikken 

 

 

 

 

Norges Handikapforbund – Søndre Vestfold 

nhf.sondre.vestfold@nhfoslofjordvest.no 

 

 

 

         Tønsberg, 18.12.2020 

  

Viser til deres elektroniske brev av 29.11.20 hvor det klages på universell utforming ved 

Smertepoliklinikken i Adlersgate 37-39, Tønsberg. 

 

Det klages på universell tilrettelegging i fht: 

 

 For små toaletter 

 Manglende døråpner ved inngang 

 Mnglede terskeleliminator ved inngang 

 Manglende varslingssystem for å tilkalle personale 

 Manglende hc parkeringsplass i umiddelbar nærhet 

 

Lokalene for Smertepoliklinikken er i utgangspunktet midlertidige. Men ila vinteren vil det bli 

avklart om de blir permanente eller ikke. Likevel skal de være utformet slik at de kan brukes 

av alle, men løsninger må sees i lys av det. 

 

Små toaletter 

Det er inngått avtale med med naboavdeling i samme bygg og samme etasje om bruk av hc-

toalett. Pasienter eller andre besøkende med behov for dette vil blir vist dit. En permanent 

løsning må ses på dersom det avklares at Smertepoliklinikken blir værende her. 

 

Manglende døråpner ved inngang 

Er installert. 

 

Manglende terskeleliminator ved inngang 

Serviceklinikken ser på dette. Se eget svar. 

 

Manglende varslingssystem 

Som nevnt i klagen får pasientene utdelt en bjelle. Dette anser vi som midlertidig adekvat. 

Dersom det besluttes at Smertepoliklinikken blir værende, vil vi se på muligheten for 

installering av annet varslingssystem. 

 

Manglende parkeringsplass i umiddelbar nærhet 

Dette spørsmålet er tidligere oversendt Serviceklinikken som har ansvaret for 

parkeringsplasser, og besvares derifra. 

 

 

Mvh 

 

Anestesiologisk avdeling – Smertepoliklinikken 

Karl-André Wian 

Avdelingssjef 
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Saksframlegg til  

BU Brukerutvalget 

 

 

 

Møtedato: 03.02.2021 

  

 Saksnr: 9/21 

 Sakstype: Annen 

 Saksid: 21/00065-1 

     

 

Saksbehandler: Katrine Svinterud 

 

 

Eventuelt februar 

 

 

 

         

 

 

. 

 

 

XX 
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