Møtereferat
Møtetype:

Brukerutvalget

Deltakere:

Karin Honne, Aase Lund, Einar Svensrud, Leif Petter Hansen, Tore
Ødegård, Brit Stensaker Trøen, Nils Oluf Bradal, Ingeborg Sandbakken
Åse Skarbø, Aage Westlie

Forfall:
Tid:

Mandag 19.2. 2018 kl. 13.00 – 15.00
Møteleder: Karin Honne
Referent: Aage Westlie

Sak nr.
1/18

Ansvar
Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent.
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Godkjenning av referat fra 11.12.2017
Referat godkjent.

3/18

Orienteringer
Brukerutvalgets leder
 Møte i KPSU
Brukerutvalgets representanter
 Ingen rapportering
Administrasjonen
 Tilsetting av ny avd. sjef sengeavdeling og poliklinikk samt
ny avd. overlege
 Raskere Tilbake ordningen
 Endret opptaksområde når SI Kongsvinger overføres til Ahus
 Revisjon miljøstyring
 Videokonferanse med primærhelsetjenesten
 Ny personvernforordning
 Datainnbrudd HSØ, lokal håndtering

4/18

Årlig melding fra brukerutvalget
Ikke utsendt og dermed ikke gjennomgått.
Konklusjon:
Leder ferdigstiller melding og oversender brukerutvalget.
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6/18

Karin

Årlig melding til HSØ fra Revmatismesykehuset
Det vises til dokument utsendt i forkant.
Orientering ved Aage. Det åpnes for evt. innspill før styremøtet
fredag 23.februar 2018.
Konklusjon:
Evt. innspill/kommentarer sendes Leif Petter, som møter på
styremøtet.
Oppdrag og bestilling 2018
Det vises til dokument utsendt i forkant.
Orientering ved Aage.
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BU medlemmer

Konklusjon:
Tas til orientering.
7/18

Revisjonsrapport – konsernrevisjonen HSØ
Gjennomgang av hovedinnhold i rapporten samt handlingsplan for
videre oppfølging.
Konklusjon:
Tas til orientering.
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Regional konferanse 22.-23.mars 2018
Diskusjon om deltakelse.
Konklusjon:
Leif Petter, Aase og Tore deltar. Disse melder seg på selv

9/18

Utviklingsprogram – fremtidig tilbud
Gjennomgang av styresak 36-17 ved Aage.
I styresaken ble følgende besluttet:
1. Det nedsettes en ressursgruppe bestående av representanter med
fagansvar inn mot rehabiliteringstilbudene, en bruker og leder for
rehabiliteringsavdelingen. Gruppen gis i oppdrag å konkretisere
hvilke opplegg som bør gis med utgangspunkt i arbeidsgruppens
rapport og hvordan disse tilbudene kan organiseres.
Ressursgruppens forslag sendes på intern høring.

2. Ressursgruppen gis i oppdrag å beskrive hvordan en tverrfaglig
utredningspoliklinikk for avklaring av rehabiliteringsbehov kan
organiseres. Et konkret opplegg prøves ut i tre måneder og
evalueres.

3. Arbeidsgruppen som allerede er i gang med å beskrive pasientforløp
for pasienter med nyoppdaget inflammatorisk artrittsykdom
ferdigstiller pasientforløpet.
Faggruppene involveres i dette arbeidet. Forløpet implementeres.

Konklusjon:
Til pkt. 1: Ressursgruppen har ennå ikke fått startet arbeidet. Det tas
kontakt med Margrethe Holmstad om å bli med som
brukerrepresentant.
Til pkt. 2: Opplegget er ennå ikke iverksatt.
Til pkt.3: Arbeidet med pasientforløpet snart ferdigstilt.
10/18

Eventuelt
 Kommentar til utsendte referater.
Innspill i forhold til at noen synes at protokoll/referat sier lite
om møtenes innhold.
I møtereferater er det ikke mulig å gjengi alt som blir sagt.
Det som refereres er kort om hvilke saker som er opp til
behandling og hva som er konklusjonene.
De som ønsker ytterligere informasjon kan ta kontakt med en
av brukerutvalgets medlemmer.
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