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Referat fra møte i brukerutvalget i VLMS torsdag 16. april kl 
17.00-1900 – møterom Sigurd Lybeck på VLMS i plan 0 
 
 
Tilstede: Anne Grete Odden, LHL Valdres, Anne Kari Buajordet , Kommunalt råd for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne, Aslaug Fossen Helle, Eldrerådet, Arne Leite, 
Valdres handikaplag, Eva Bjerke, Valdres diabetesforening, Ida Målfrid Skrindsrud, 
Støtteforeningen for kreftramma og pårørende i Valdres, Tone Meisdalen, mental 
helse/RIO, Tor Erling Sæthre, Valdres hørselslag og Toril Naustdal 
 
 
Enighet om at valg av leder ble flyttet til sak 2. 
 
 

1. Presentasjon 
 Mange har fulgt prosessen over flere år både som brukerrepresentanter og ellers 

og gleder seg over å få være med i brukerutvalget 
 Anne Kari Buajordet 

o Valgt inn som representant for kommunalt råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne i Valdres 

o Leder for rådet i Nord-Aurdal i inneværende periode 
o Medlem i MS forbundet i Valdres 
o Fulgt prosessen med VLMS gjennom rådet de senere årene 
o Jobber ved Valdres videregående skole 

 
 Anne Grete Odden 

o Valgt inn for LHL Valdres 
o Gleder seg over å få være med 
o LHL Valdres har gitt hjertestarter i gave til Valdres legevakt nå i 2015 

 
 Arne Leite 

o Valgt inn for Valdres handikaplag 
o Leder i kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Sør 

Aurdal 
o Politiker i Sør-Aurdal 
o Sitter i styret i VLMS-E-IKS siden det ble opprettet. Deltatt i prosessen med 

byggingen av VLMS som har vært spennende og interessant 
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 Aslaug Fossen Helle 
o Valgt inn som representant for eldrerådene i Valdres 
o Medlem i eldrerådet i 1 ½ periode 
o Var med som brukerrepresentant i driftsprosjektet (forberede oppstart 

drift i VLMS) «Samhandling i Valdres» 2013/2014 
o Er aktiv på frivillighetssentralen i Nord-Aurdal 

 
 Ida Målfrid Skrindsrud 

o Valgt inn som fra støtteforeningen for kreftramma og pårørende i Valdres 
o Er leder i støtteforeningen 
o Har nylig gitt midler til ny celleteller på Fagernes legesenter som kommer 

pasienter i Valdres til gode 
o Har vært medlem i kommunalt råd for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne i Nord-Aurdal i to perioder 
o Brenner for det lokale arbeidet og hva som kan gjøres lokalt for pasienter 

og pårørende  
 

 Tone Meisdalen 
o Medlem i RIO og bistår Mental helse i Valdres – representerer begge 

organisasjoner i brukerutvalget 
o Politiker i Nord-Aurdal 
o Sitter i brukerutvalget i Sykehuset Innlandet 
o Fulgt prosessen med VLMS i mange år – spennende og interessant 

 
 Eva Bjerke 

o Valgt inn for Valdres diabetesforbund 
o Organisasjonen er stolte over at de får være med i brukerutvalget 
o Har et godt samarbeid med LHL Valdres 
o Har gitt penger til Fundusfoto som er på plass på VLMS 

 
 Tor Erling Sæthre 

o Valgt inn for Valdres hørselslag 
o Politiker i Nord-Aurdal 
o Sykepleier i hjemmetjenesten i Nord-Aurdal 

 
 Toril Naustdal 

o Prosjektleder for regionalt helseprosjekt i 2009, forprosjektet 
o Ledet arbeidet med videreutvikling av VLMS i hovedprosjektet og tok etter 

hvert over som prosjektleder for to delprosjekt 
o Tilsatt som virksomhetsleder fra 01.04.14 
o Spennende prosess og har opplevd samarbeidet med 

brukerorganisasjoner svært godt og viktig i alle år 
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2. Valg av leder 
 Arne Leite ble foreslått av flere 

o Han er opptatt av at oppgavene må deles på da han har mange andre 
verv også 

o Enighet om det i BU at alle må være med å bidra 
 Anne Kari ble foreslått som nestleder og den som representerer BU i DUR 
 
Konklusjon 
 Arne Leite enstemmig valgt som leder og tok over møteledelsen i møte 
 Anne Kari Buajordet enstemmig valgt som nestleder  
 Anne Kari Buajordet enstemmig valgt fra BU til å representere i DUR 

 
 

3. Kort orientering om VLMS 
 Toril orienterte om navnet VLMS som er både på bygget, eiendomsselskapet 

og virksomheten hun leder 
 Presiserer at Brukerutvalget er for virksomhet VLMS, ikke for hele huset 
 Det ble det ut en presentasjon der det ble gjennomgått tjenester i hele bygget, 

virksomhet VLMS, innflyttingen, brukermedvirkningen og 
organisasjonskartet 

 Var et ønske om ungdomsrepresentanter i BU, men lykkes ikke med det i 
denne omgang 

 Brukermedvirkning har vært og er svært viktig. Det har vært 
brukermedvirkning siden regionalt helseprosjekt ble etablert i 2009. 
driftsprosjektet Samhandling i Valdres hadde med en brukerrepresentant fra 
Valdres og en fra Sykehuset Innlandet. Det var i denne prosessen at det ble 
bestemt at det skulle etableres  

 Alle tjenester har flyttet inn, det har vært en spennende og krevende prosess. 
Det er positive og engasjerte medarbeidere som har bidratt og stått på for at 
vi sammen har fått til et godt resultat. Påsken var det mange som var veldig 
spente på, spesielt legevakten. Med mange hytteeiere, og andre som ønsker 
seg til fjells i påsken er erfaringene et stort trykk på legevakten. Av 
medarbeidere selv så de på påsken som ilddåpen. 1245 telefonhenvendelser 
og 698 pasienter på legevakt i perioden 27. mars til 6. april. Det er en økning 
fra 2014. Personalet opplevde at det gikk veldig bra. Det er også kommet 
mange positive tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende 

 Det er veldig mye hyggelige og positive tilbakemeldinger fra pasienter og 
pårørende 

 Det er fremdeles noe som ikke er på plass, for eksempel mer skilting inne og 
ute, ledelinjer, kunst, det er et eget kunstutvalg som jobber med dette. Det vil 
ta tid før alt er på plass og vi må alle både medarbeidere, pasienter, pårørende 
og besøkende ha tålmodighet 
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 Det er vedtatt at området rundt VLMS bygget er røykfritt. Ansatte på huset 
har ikke anledning til å røyke i arbeidstiden 

 Oppstart av intermediæravdeling med kommunale akutte døgnplasser 1. juni. 
Tilsettingsprosessen er ikke helt i havn. Det er rekruttert sykepleiere fra 
Ullevål, Radiumhospitalet, A-hus, Rikshospitalet og St.Olavs hospital så langt 

 Oppstart av kreftpoliklinikk 5. mai 
 Overlegen starter 4. mai og kommer fra Radiumhospitalet 
 Oppfordrer brukerutvalget til å gå inn på hjemmesiden til virksomhet VLMS, 

www.vlms.no  
 
 

4. Gjennomgang av mandat 
 Mandat var sendt ut på epost med innkallingen 
 Ble gjennomgått punkt for punkt i møte 
 På møte i februar med lag og organisasjoner ble det bestemt at Valdres 

handikaplag skulle erstatte plassen til FFO da de ikke har lokallag i Valdres 
 Enighet om at møtene i brukerutvalget føres med vanlig innkalling og referat, 

ikke protokoll 
 Brukerutvalget skal ikke behandle enkeltsaker 
 Medlemmene er personlig oppnevnt og må i fellesskap med lag og 

organisasjoner og BU sørge for å tenke helhetlig og på et overordnet nivå 
 Ønske om at presentasjonen fra Trond Hilmersen (tidligere leder i 

brukerutvalget i Sykehuset Innlandet) fra foredraget i april 2014 blir sendt 
med. Foredraget hadde fokus på hva det vil si å sitte i et brukerutvalg 

 Taushetserklæring tar Toril med til neste møte slik at alle da kan underskrive 
på dette 
 
 

5. Møteplan 
 Ønskelig med møter på ettermiddagen som i dag og  
 Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet kommer 20. mai de ønsker å møte 

brukerutvalget i VLMS. I tillegg har de bedt om informasjon og omvisning fra 
Toril 

 Møteplan for DUR blir bestemt 27. april – møteplan for BU bør være i 
tilknytning til dette 

 
Konklusjon 
 Toril avklarer med brukerutvalget i Sykehuset Innlandet tidspunkt og at 

brukerutvalget i VLMS deltar på det samme som Toril. Toril sender epost og 
spør om brukerutvalget i Sykehuset Innlandet kan si noe om sine erfaringer 
og hva de tenker om brukerutvalget i VLMS sin viktigste oppgave 

http://www.vlms.no/
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 Brukerutvalget i VLMS fortsetter med sitt møte før eller etter møte med 
Sykehuset Innlandet og legger møteplanen for 2015 

 
 
 

6. Eventuelt 
 Lage plass på hjemmesiden til VLMS for brukerutvalget 
 Lage en artikkel som legges ut i forkant av møte 20. mai – Toril lager forslag 

og sender til Arne 
 Ønskelig å få tilsendt kontaktinformasjon, epost og tlf nummer til 

medlemmene i brukerutvalget 
 Bildet av brukerutvalget er tatt og blir brukt i artikkel på hjemmesiden 
 Arne opplyser at det er planlagt med handicap plasser på nedsiden av VLMS, 

fire stk og én utenfor hovedinngangen ved plan 1 
 Tone fortalte at det skal være en konferanse for brukerutvalg i Sykehuset 

Innlandet til høsten 
 
 
Vedlegg 

1. Presentasjon Trond Hilmersen 
2. Kontaktinformasjon deltakere i BU 

 
 
Referat 
Toril Naustdal 
Virksomhetsleder VLMS 


