Møtereferat
Møtetype:

Brukerutvalget

Deltakere:

Karin Honne, Aase Lund, Einar Svensrud, Tore Ødegård, Trøen, Nils
Oluf Bradal, Ingeborg Sandbakken Åse Skarbø, Jorun Ødegård Bjerke,
Aage Westlie
Leif Petter Hansen, Brit Stensaker Trøen
Onsdag 23.5. 2018 kl. 13.00 – 15.00

Forfall:
Tid:

Møteleder: Karin Honne
Referent: Aage Westlie

Sak nr.
11/18

Ansvar
Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent.
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Godkjenning av referat fra 19.2.2018
Referat godkjent.

13/18

Orienteringer
Brukerutvalgets leder
 Samling for ledere/nestleder i regionens brukerutvalg, se
notat om samlingen sendt tidligere
Brukerutvalgets representanter
 Aase
o Rehab forum 2018
o Regional konferanse for brukerutvalg
 Leif Petter, Tore, Aase
o Regional konferanse for brukermedvirkning og
pasientsikkerhet. Presentasjoner sendt ut.
Administrasjonen
 Aktivitet poliklinikk og innleggelser
 Prosjekt pasientforløp for pasienter med fibromyalgi og
utbredte muskel- og skjelettplager
 Rapport periodisk tilsyn fra Veritas – miljøledelse
 Drift under ferieavvikling sommeren 2018
 Henvendelse fra Diakonhjemmet om forskningsprosjekt vedr.
jobbglidning og håndartrose
 Informasjon fra BURG om prosjektmidler – overgang
ung/voksen – hvordan fungere i arbeidslivet
 Informasjon om bruk av digitale verktøy for kommunikasjon
med fagfolk og pasienter, se info om prosjekt i SI
https://www.nhn.no/media/1515/sykehuset-innlandet04092017_smartsam_brukerforum.pdf
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Pasientforløp – pasienter med nyoppdaget inflammatorisk
artrittsykdom
Orientering ved Åse. Innspill i møtet om at samvalg bør tas inn.

C:\Users\rxkga\Documents\Møtereferat 2018 05 23.docx

Konklusjon:
Tas til orientering. Presentasjon vil bli sendt ut.
15/18

Planlegging av dialogkonferanse 2018
Planlagt til 17.september. Forslag om tidspunkt kl. 17.00 – 20.00.
Sted: Revmatismesykehuset
Målsettingen med møtet vil være en mer aktiv medvirkning fra
deltakere. Deltakerne vil få tilsendt noen spørsmål i forkant slik at de
kan møte mer forberedte.
Konklusjon:
Foreløpig invitasjon med informasjon om tidspunkt, sted og
påmeldingsfrist sendes ut før ferien.
Det nedsettes en arbeidsgruppe for videre planlegging. Fra sykehuset
Åse og en til. Fra brukerutvalget Aase og Karin. Karin koordinerer
arbeidet.
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Rehabiliteringstilbudet ved Revmatismesykehuset
Orientering ved Åse. I dag tilbud om 14 dagers opphold, Rehab+
(kort innleggelse, oppfølging på dagsamlinger) samt diagnosebaserte
opphold i korttidsavdelingen (fokus på mestring).
Viktig med innspill fra brukerne.
Behovet har endret seg over tid. Pasienter har oftest god virkning av
nye medikamenter, men sliter samtidig i forhold til fatigue
problematikk og tilpasning til arbeidslivet. Tilbud fremover bør
kanskje i større grad preges av mer prosessorientert tilnærming, og
oppfølging over tid som alternativ til dagens innleggelser.Samtidig
blir samarbeidet med kommunene viktig.
Konklusjon:
Innspill tas med i det videre arbeid. Brukerdeltakelse videre blir
Karin Honne og Margrethe Holmstad.
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Eventuelt
 Ingen saker
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