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Referat til møte i brukerutvalget i VLMS onsdag 20. mai kl 
11.30-1300 – Fellesareal fløy A VLMS i plan 1 
 
 
Tilstede: Anne Grete Odden, LHL Valdres, Aslaug Fossen Helle, Eldrerådet, Arne Leite, 
Valdres handikaplag, Ida Målfrid Skrindsrud, Støtteforeningen for kreftramma og 
pårørende i Valdres, Tor Erling Sæthre, Valdres hørselslag og Toril Naustdal 
 
Fravær: Tone Meisdalen, mental helse/RIO, Anne Kari Buajordet, Kommunalt råd for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne, Eva Bjerke, Valdres diabetesforening 
 
 

1. Referat fra møte 16.04.15 
 Godkjent 

 
2. Orientering fra DUR 27.04.15 

 Toril gikk gjennom referatet 
 Godtgjøring brukerutvalg, kr 620 pr møte, jf mandatet så godtgjøres det for 

oppmøte. Leder får i tillegg kr 400 pr møte 
 Ønskelig at møtereferat fra DUR sendes BU 
 Ønskelig å få tilsendt vertskommuneavtalen 

 
3. Signering av taushetserklæring 

 Signert av Arne, Tor Erling, Anne Grethe, Aslaug og Ida Målfrid 
 Eva, Tone og Anne Kari signerer i neste møte 

 
4. Møteplan høst 2015 

 Ønskelig å ha møte i forkant av møtene i Drifts- og utviklingsrådet, de har sine 
møter 31.08.15 og 30.11.15 

 Møteplan høsten 2015 
o 27 august kl 1700-1900 
o 24 november kl 1700-1900 

 Innkalling er sendt ut via kalender til alle 
 Arne sender ut epost til alle i god tid før møtene for å få innspill til saksliste. 

Saksliste sendes ut ca én uke før møte 
 

5. Hjemmeside 
 Det er laget en egen boks som det står Brukerutvalget på 
 Det er laget en artikkel om brukerutvalget med bildet av brukerutvalget som 

ble lagt ut tidligere i mai 
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 Referat fra møter er man enige om skal legges ut. Referat legges ut først når 
møtereferat er godkjent, Toril gjør det 

 Mandat til BU legges ut, Toril gjør det 
 

6. Eventuelt 
 Skjema for møtegodtgjørelse er fylt ut for deltakere – Toril ekspederer det 

videre og utbetaling vil skje i juni 
 Møte med brukerutvalget i SI tidligere i dag. Veldig nyttig og bra møte. De som 

deltok fra brukerutvalget i VLMS var: Arne Leite, Tor Erling Sæthre, Eva 
Bjerke, Ida Målfrid Skrindsrud og Toril Naustdal 

 Brukerutvalget kom med følgende innspill 
o Viktig at brukerutvalget i VLMS får modulopplæring i å være 

brukerutvalget 
o Viktig at ledelsen i VLMS er med i brukerutvalget 
o Kunnskaper om spesialisthelsetjenester – hvilke behov har Valdres? 

Hvilke flere tilbud trenger Valdres uti fra befolkningen, 
sykdomsforekomst mv 

o Fristbrudd, avvik, rutiner og prosedyrer – informasjon om det er viktig 
formidles fra ledelsen til brukerutvalget 

o Huske på gladnyheter – viktig å få fram de positive som skjer 
o Gave fra brukerutvalget i SI – kniver – Brukerutvalget i VLMS er enige 

om at gaven skal være på VLMS og at Toril ser på hvor det er behov for 
dette 

o Oppfordring fra samhandlingsdirektøren til leder VLMS om at det bør 
opprettes en forening for lokalmedisinske senter for at man kan stå 
sterkere sammen for å styrke tilbudene i de lokalmedisinske sentrene 

 Artikkel fra møte med brukerutvalget med SI, er ønskelig at Toril lager forslag 
til artikkel og sende til Arne. Legges ut på hjemmesiden når Arne har godkjent 
artikkel. Han sender med bilder som han tok 

 
 
Vedlegg: 

 Referat fra DUR 27.004.15 
 Vertskommuneavtalen 
 Presentasjon fra møte med brukerutvalget i SI 
 Stortingsmelding 26 Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet – 

link og kortversjon 
 
 
Referat 
Toril Naustdal, sekretær 
Virksomhetsleder VLMS 


