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Møtereferat 

BU Brukerutvalget 
 

Møtetid torsdag 16. februar 2023, kl. 12:00 

Møtested  Tønsberg sykehus, møterom CA-E1-028 

Arkivsak: 22/04059 

 
Deltakere  

 

Erik Hansen Leder 

Anne Elisabeth Frogner nestleder 

Henrikke M. B. Kristiansen Leder i Ungdomsrådet 

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 8 tilstede 

  

  

 
Ellers møtte 

Sondre Bogen Straume Regional brukerutvalg HSØ RHF 

Nina Bakkefjord Fra organisasjonen Løvemammaene 
   

Fra administrasjonen møtte  

Torgeir Grøtting Analyse sjef 

Tine Taksdal Overlege og leder for PALBU 

Dawn Aas Aune Seksjonsleder barneseksjon 

Mona Wike Brukerrådgiver 

Katrine Svinterud Referent 

  

  

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

1/23 Godkjenning av referat fra møte 8. desember 2022 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BU Brukerutvalget 16.02.2023 1/23 

 

 
Hensikten med saken 
Forslag til referat fra brukerutvalgets foregående møte legges fram til godkjenning. 
 
 

Forslag til konklusjon 
Referat fra brukerutvalgets møte 8. desember 2022. 
 
 

Møtebehandling 
 
Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 

 
Konklusjon  
Referat fra brukerutvalgets møte 8. desember 2022. 
 
 

 

2/23 Rapportering av nøkkeltall til brukerutvalget 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BU Brukerutvalget 16.02.2023 2/23 

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

rapportering av nøkkeltall i utvalget. Konklusjonen i saken er siden fulgt opp i hvert 
andre møte i Brukerutvalget. Denne saken er oppfølging av konklusjonene gjort i de ulike 
behandlingene av sakene. 
 

 
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 presenterte nøkkeltall for utvalget, presentasjonen omfattet 

tall for hele 2022 og med spesielt fokus på den store pasienttilstrømningen i desember 
2022 og januar 2023. 
Brukerutvalget takket for en meget god og interessant presentasjon, som legges ved 
utsending av møtereferatet.  

 
Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt. 

 
 



 4  

Konklusjon  
1. Utvalget tar saken til orientering.  

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

 
 

 
3/23 Barne palliative team i Sykehuset i Vestfold HF 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BU Brukerutvalget 16.02.2023 3/23 

 
 
Hensikten med saken 
Orientere brukerutvalget om hvordan SiV ivaretar og utøver barne palliasjon.  

 
Dette er en oppfølging sak fra tidligere møte i brukerutvalget høsten 2021. 
I dette møtet deltar ny seksjonsleder Dawn Aas Aune og overlege Tine Taksdal, som har 
ansvaret for barnepalliative team i SiV (PALBU). Sistnevnte vil orientere i møte.  

 
I tillegg er den diagnoseuavhengige organisasjonen Løvemammaene v/ Nina Bakkefjord, 
invitert til å delta på saken. Organisasjonen arbeider aktivt for syke barn og deres 
familier. 
 

 
Forslag til konklusjon 
Brukerutvalget tar saken til orientering. 

 

 
Møtebehandling 
Overlege og leder for PALBU ved SiV Tine Taksdal presentert barne palliative team ved 
sykehuset og med fokus på hva utviklingen hadde vært siden brukerutvalget sist 
behandlet saken i 2021. 

Invitert gjest Nina Bakkefjord fra organisasjonen Løvemmammaene informerte om 
organisasjonens arbeid med PALBU og prosjektet Bære sammen. 
Seksjonsleder ved barneseksjon Dawn Aas Aune deltok også på behandling av saken.  
 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Konklusjon  
Brukerutvalget tar saken til orientering. 

 

 
 
4/23 Hva er viktig for deg? 2023 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BU Brukerutvalget 16.02.2023 4/23 

 
 

Hensikten med saken 
Hensikten med saken er å orientere brukerutvalget om forslag til aktivitetsplan for «Hva 
er viktig for deg?»-markeringen 2023, og invitere Brukerutvalget til å komme med 
innspill.  

 

 
 



 5  

Forslag til konklusjon 
1. Brukerutvalget tar presentasjonen til orientering.  

2. Brukerutvalgets innspill i møtet tas med i det videre arbeidet med å lage en 
aktivitetsplan for 2023. 

 
 

Møtebehandling 
Brukerrådgiver fra kvalitetsseksjonen Mona Wike presenterte gjennomføring av Hva er 
viktig for deg 2023 og innledet til dialog i møte for å få med seg utvalgets innspill i det 
videre arbeidet. 
Utvalget har også et medlem i arbeidsgruppen som arbeider med gjennomføring av hva 

er viktig for deg 2023. 
 
Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 

Konklusjon  
1. Brukerutvalget tar presentasjonen til orientering.  
2. Brukerutvalgets innspill i møtet tas med i det videre arbeidet med å lage en 

aktivitetsplan for 2023. 

 
 
 
5/23 Saker til kommende møte i mars 2023 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BU Brukerutvalget 16.02.2023 5/23 

 

 

Hensikten med saken 
Brukerutvalget behandlet i sak 53/22 utvalgets møteplan for 2023, neste møte er 
torsdag 23. mars 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. 

 
 
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. 
Innspill til saker i møte noteres: 

- Råbra ved SiV HF 
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6/23 Erfaringsutveksling per 16. februar 2023 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BU Brukerutvalget 16.02.2023 6/23 

 
 

Hensikten med saken 
Brukerutvalgets medlemmer har i perioden deltatt i: 

o Regional fagplan fysikalsk medisin og rehabilitering, styringsgruppe 
o Pasientsikkerhetsutvalget (PSU) 
o Forskningsutvalget (FU) 

o Hovedkvalitetsutvalget (HKU) 
o Klinikkenes kvalitetsutvalg (KKU) 
o Klinisk etikk komite (KEK) 
o Styremøte 

o Partnerskapsmøte Helsefellesskapet 
o SSU Helsefellesskapet 
o Styringsgruppemøte strålesenter 
o Strategisk samhandlings utvalg (SSU) 

o Nasjonal helse/sykehusplan 
o Forbedringsteam trygg utskrivning 
o Prosjekt brukerstemmen 
o Prosjekt si din mening 
o UngArena+ ungdomspanel 

o Idemottaket 
o Støttetjenester (OE prosjektet) 

 

 

Forslag til konklusjon 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

 
Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
 

Konklusjon  
Saken tas til orientering. 
 
 

 

7/23 Referatsaker februar 2023 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BU Brukerutvalget 16.02.2023 7/23 

 
 
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. 
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Møtebehandling 
 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
 
Konklusjon  

Brukerutvalget tar den framlagte referatsaken til orientering. 
 
 
 
8/23 Eventuelt 16.02.2023 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 BU Brukerutvalget 16.02.2023 8/23 

 

 
. 
 
Sondre Bogen Straume, brukerutvalgets kontaktperson fra det regionale brukerutvalget 

til HSØ RHF, invitert gjest til møte, tok opp hvordan referat fra møtene føres/skrives, 
mer spesifikt utforming av referatet og hva som inkluderes av informasjon i dem.  
 
 
 

Møte ble hevet kl. 14.55. 
 
 


