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Ansvar
Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent.
Godkjenning av referat fra 5.12.2016
BU møte planlagt til 12.juni fremskyndes til onsdag 7.juni 2017.
Felles møte med styret blir torsdag 27.april
Referat godkjent.
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Orienteringer
Brukerutvalgets leder
 Ikke noe aktuelt
Brukerutvalgets representanter
 Ingeborg og Aase deltatt på brukerkonferanse i regi av FFO
 Leif Petter deltatt på referansegruppemøte i SAMS samt på
styremøte i RS 15.12.16
Administrasjonen
 Kort om ombygging ny ekspedisjon og endringer planlagt i
dages poliklinikk. Det ble i møtet pekt på behovet for å legge
til rette for areal til likepersonsarbeid.
 Kort om resultat etter revisjon ISO 14001-15
 Drift i påskeuken og under ferieavvikling i sommer. 8 senger
i perioden uke 27-32
 Vårsymposium 22.juni
 Status kontrollpasienter som ikke har fått time til avtalt tid.
Svært positiv forbedring.
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Rehabiliteringsforum 2017
Karin orienterte om deltakelse fra BU på samlingen.
Konklusjon:
Nils Oluf deltar i stedet for Aase. Aage gir beskjed til SI.
Aage
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Årlig melding fra Brukerutvalget
Ikke lagt frem.
Konklusjon:
Karin utarbeider melding fra BU.
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Årlig melding til HSØ RHF fra Revmatismesykehuset
Gjennomgang ved Aage av utkast til kap om sammendrag og uløste
utfordringer.
Konklusjon:
Tas til orientering.
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Oppdrag og bestilling for 2017
Gjennomgang ved Aage av utkast til oppdrag og bestilling for 2017.
Konklusjon:
Tas til orientering.
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Modul 2 opplæring
Gjennomgang av opplegg for modul 2 opplæring. I henhold til
praksis i HSØ avvikles denne opplæringen nå på en dag.
Konklusjon:
Modul 2 planlegges gjennomført 6.april 2017 med start kl. 09.30 og
frem til ca. kl. 13.00. Deretter ordinært BU møte frem til kl. 15.00.
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Presentasjon av BU på sykehusets hjemmeside
Saken diskutert.
Konklusjon:
Hjemmesiden er nå rettet etter innspill i forrige BU møte. Det føyes
til en setning hvor pasienter og pårørende oppfordres til å ta kontakt
dersom det er saker de ønsker å ta opp med brukerutvalget.
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Aage

Lokallagskonferanse i regi av brukerutvalget
Karin orienterte om behov og ønske om tema på brukerutvalgets
konferanse for lokallagene i NRF i Hedmark og Oppland.
Konklusjon:
Konferansen planlegges til første halvdel av september, om mulig på
etter middagen. Det nedsettes en planleggingsgruppe på fire
personer, hvorav leder og nestleder deltar fra BU.
Aage
Administrasjonen velger ut de to andre.
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Eventuelt
 Ingen saker
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