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Referat NAV Vest-Vikens brukerutvalg 

Dato: fredag 27. november kl. 09.00 – 12.00 

Tilstede: Britta Gulbrandsen (FFO/ADHD), Nina Jacobsen (Hæhre Entreprenør), Runar Slinning 

(Kreftforeningen), Cathrine Bergan (SAFO), Linda Tangen (Mester Grønn), Adrian Ramberg Westgård  

(Elevorganisasjonen Viken), Karianne Jakobsen (NAV Kontaktsenter Oslo og Vest-Viken), Bjørn Hassel 

(NAV Familie- og pensjonsytelse), Kristina Waksvik (NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Viken), Inger Anne 

Speilberg, Magnar Deila, Tone Mortensen (NAV Vest-Viken)    

Fraværende: Runar Landsverk (Fellesforbundet), Hanan Bousseta   

Sak Tema  

Sak 36/20 Dagsorden og godkjenning av referat v/Britta   
Dagsorden og referat ble godkjent.  

Møtedatoene for brukerutvalget i 2021 blir:  
1. halvår: 22. januar, 12. mars, 23. april, 28. mai* og 4. juni 
2. halvår: 27. august, 15. oktober og 3. desember  
* (heldagssamling for alle brukerutvalg og NAV-ledere i Vest-Viken) 

Sak 37/20 Inger Annes kvarter   

Se egen presentasjon.  

Sak 38/20  Informasjon om tjenestene til NAV Arbeidsrådgivning Vest-Viken  
V/avdelingsleder og psykologspesialist Sigurd Riksfjord  
 
Se egen presentasjon. 

Sak 39/20  Prosjekt Differensiert oppfølging v/prosjektleder Cecilia von Hafenbrädel, NAV Ringerike  

Prosjektet er en del av sykefraværsprogrammet og gjennomføres nå i NAV Ringerike og NAV 

Kongsberg. Prosjektet prøver ut oppfølgingsmetodikk basert mer på den sykemeldtes behov. 

Den sykemeldte blir kontaktet etter fem uker sykemelding enten via fagsystem (Ringerike) eller 
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per telefon (Kongsberg). De som blir valgt ut for tidlig oppfølging er i hovedsak de som er 

sykmeldt på grunn av psykiske lidelser, muskel-/skjelettlidelser eller de som har gjentakende 

sykefravær. Tilbakemeldingene fra sykemeldte som har blitt fulgt opp tidligere i forløpet er 

overveiende positive.   

Status sykefraværsprogrammet v/koordinator for sykefraværsprogrammet Heidi Johnsrud, 

NAV Vest-Viken   

Målet med programmet er å bidra til redusert sykefravær, hindre frafall fra arbeidslivet og 

modernisering av sykefraværsoppfølgingen. Sykefraværsprogrammet består av fire prosjekter. 

To av prosjektene prøver ut oppfølgingsmetodikk (prosjekt Differensiert oppfølging og prosjekt 

Supported Employment i sykefraværsoppfølgingen) og to prosjekter prøver ut 

samarbeidsmodeller (prosjekt Samarbeid med fastlegene og prosjekt Samarbeid mellom NAV-

kontor og Arbeidslivssenteret).  

Sak 40/20  Eventuelt 
 

• Spørsmål om grunnstønad fra FFO v/Britta  

Se eget notat med redegjørelse fra NAV Arbeid og ytelse.  

FFO og SAFO tar svaret til etterretning og vil følge saken opp videre internt i egne 
organisasjoner. 
 

• Evaluering av brukerutvalget    
Det ble gitt gode tilbakemeldinger på arbeidet i utvalget.  

 

 
Neste møte er fredag 22. januar 2021 kl. 9 – 12 

  
  
 

  


