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Møtereferat 

BU Brukerutvalget 
 

Møtetid torsdag 8. desember 2022, kl. 12:00 

Møtested     

Arkivsak: 22/00108 

 

Deltakere  
 

Erik Hansen Leder 

  

Ellen Bente Holtungen  

Anne Forbord  

Leif Larsen  

Fred Tore Henriksen  

Karin H. J. Rysst  

Torunn Grinvoll Fra Pasient og brukerombudet 

 

Forfall 

 

Av 8 medlemmer var 7 tilstede 

Henrikke M. B. Kristiansen  

Anne Elisabeth Frogner nestleder 

 

Ellers møtte 

ingen  
 
 

 

Fra administrasjonen møtte  

Stein Kinserdal Adm. direktør 

Katrine Svinterud Referent 

Mona Wike Brukerrådgiver 

Jørn E. Jacobsen Konst. Klinikksjef medisin 

  

  

  

 

 

 

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste. 
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Saker til behandling 

50/22 Godkjenning av referat fra møte 27. oktober 2022 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BU Brukerutvalget 08.12.2022 50/22 

 

 

Hensikten med saken 

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

 

 

Forslag til konklusjon 

Referat fra brukerutvalgets møte 27. oktober 2022. 

 

 

Møtebehandling 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt. 

 

 

Konklusjon  

Referat fra brukerutvalgets møte 27. oktober 2022. 

 

 

 

51/22 Utkast til regional delstrategi for innføring av samvalg i Helse Sør-Øst 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BU Brukerutvalget 08.12.2022 51/22 

 

 

Hensikten med saken 

Hensikten med saken er å presentere utkastet til regional delstrategi for Brukerutvalget 

og at Brukerutvalgets medlemmer får mulighet til å stille spørsmål, og gi innspill, til 

administrerende direktør i møtet. Det forventes at medlemmene har gjort seg kjent med 

vedlegget før møtet. 

 

 

 

 

Forslag til konklusjon 

1. Brukerutvalget tar presentasjonen til orientering og ber administrerende direktør ta 

med seg innspill fra møtet inn i arbeidet med å gi høringssvar, samt planleggingen av 

arbeidet med å implementere strategien lokalt. 

2. Brukerutvalget ber om at det involveres 1-2 deltagere fra Brukerutvalget i det videre 

arbeidet for SiV. 

 

 

Møtebehandling 

Brukerrådgiver Mona Wike presenterte utkast til regional delstrategi for innføring av 

samvalg i Helse Sør-Øst. Utvalget brukte god tid på saken men fikk dessverre ikke 

konkludert på hvem fra utvalget som skal involveres i det videre arbeidet med 

høringssvaret.  
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Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt. 

 

 

Konklusjon  

1. Brukerutvalget tar presentasjonen til orientering og ber administrerende direktør ta 

med seg innspill fra møtet inn i arbeidet med å gi høringssvar, samt planleggingen av 

arbeidet med å implementere strategien lokalt. 

2. Brukerutvalget ber om at det involveres 1-2 deltagere fra Brukerutvalget i det videre 

arbeidet for SiV. 

 

 

 

52/22 Administrerende direktørs orientering 08.12.2022 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BU Brukerutvalget 08.12.2022 52/22 

 

 

Hensikten med saken 

Administrerende direktørs 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 

Administrerende direktør Stein Kinserdal orienterte om følgende: 

o sakskartet til styremøte 13. desember med fokus på budsjett 2023 inkl. 

investeringsbudsjett  

o digitalisering i spesialisthelsetjenesten 

o SiV har ansatt ny samhandlingssjef Erik Nordberg som for øvrig også er klinikksjef for 

prehospital 

o innsiktsrapport økt pasienttilstrømning ved SiV  

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt. 

 

 

Konklusjon  

Saken tas til orientering. 

 

 

 

53/22 Saker til kommende møte i februar 2023 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BU Brukerutvalget 08.12.2022 53/22 

 

 

Hensikten med saken 

Brukerutvalget behandlet i sak 29/20 utvalgets møteplan for 2022, neste møte er 

torsdag 16. februar 2023, saken legges fram for å oppdatere utvalget på saker til 

kommende møte med mulighet for innspill til saker/tema til kommende møte, utover de 

som står der foreløpig. Oppdatering av årsplan legges fra i hvert påfølgende møte. 
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Forslag til konklusjon 

Saken tas til orientering.  

Innspill til saker i møte noteres: 

 - 

 

 

Møtebehandling 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt. 

 

 

Konklusjon  

Saken tas til orientering.  

 

 

 

54/22 Erfaringsutveksling per 8. desember 2022 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BU Brukerutvalget 08.12.2022 54/22 

 

 

Hensikten med saken 

Brukerutvalgets medlemmer har i perioden deltatt i: 

 Regional fagplan fysikalsk medisin og rehabilitering, styringsgruppe 

 Pasientsikkerhetsutvalget (PSU) 

 Forskningsutvalget (FU)  

 Hovedkvalitetsutvalget (HKU)  

 Klinikkenes kvalitetsutvalg (KKU)  

 Klinisk etikk komite (KEK)  

 Styremøte 

 Partnerskapsmøte Helsefellesskapet 

 SSU Helsefellesskapet 

 Styringsgruppemøte strålesenter 

 Strategisk samhandlings utvalg (SSU)  

 Nasjonal helse/sykehusplan 

 Forbedringsteam trygg utskrivning  

 Prosjekt brukerstemmen  

 Prosjekt si din mening 

 UngArena+ ungdomspanel 

 Idemottaket 

 Støttetjenester (OE prosjektet) 

 

 

Forslag til konklusjon 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt. 

 

 

Konklusjon  

Saken tas til orientering. 
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55/22 Referatsaker desember 2022 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BU Brukerutvalget 08.12.2022 55/22 

 

 

Hensikten med saken 

Saken gir oversikt over nye, viktige dokumenter som er mottatt siden siste møte i 

brukerutvalget. 

 

 

Forslag til konklusjon 

Brukerutvalget tar den framlagte referatsaken til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt. 

 

 

Konklusjon  

Brukerutvalget tar den framlagte referatsaken til orientering. 

 

 

 

56/22 Eventuelt 08.12.2022 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BU Brukerutvalget 08.12.2022 56/22 

 

 

. 

 

 

 

Ingen saker ble reist under dette punktet. 

 

 

 

 

 

Møte ble hevet kl. 14.01 


