Møtereferat
Møtetype:

Brukerutvalget

Deltakere:

Karin Honne, Aase Lund, Brit Stensaker Trøen, Tore Ødegård, Ingeborg
Sandbakken, Aage Westlie, Line Asplin Grundtvig (sak 28/18)
Leif Petter Hansen, Einar Svensrud, Nils Oluf Bradal,
Onsdag 13.6. 2018 kl. 14.30 – 16.30

Forfall:
Tid:

Møteleder: Karin Honne
Referent: Aage Westlie

Sak nr.
18/18

Ansvar
Felles møte med styret
Samtale rundt brukerutvalgets rolle og muligheter for å følge opp
mandat.
Forslag om å utarbeide en enkel brosjyre med kortfattet informasjon
om brukerutvalget.
Betydningen av at brukerutvalget involveres i utviklingsarbeid
knyttet til sykehusets tilbud ble spesielt nevnt.

19/18

Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent.

20/18

Godkjenning av referat fra 23.5.2018
Referat godkjent.

21/18

Digitale innbyggertjenester
Orientering ved IKT leder Kjell Gunnar Årnes.
Konklusjon:
Informasjon tatt til orientering.
Presentasjon sendes ut sammen med referat.

22/18

Orienteringer
Brukerutvalgets leder
 Deltatt på møte i faglig nettverk for lærings- og
mestringstilbud i revmatologi (NK LMH)
Notat fra møtet legges ved referat
 Arbeidsgruppe som ser på fremtidig rehabiliteringstilbud ved
RS
 Samarbeidsmøte med Åse Skarbø – planlegging av
dialogkonferansen
Brukerutvalgets medlemmer:
 Ingen rapporteringer
Administrasjonen
 Forslag til revidert samarbeidsavtale med Sykehuset
Innlandet
 Vedr. oppnevning av medlemmer til brukerutvalget. Flere av
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Aage

dagens medlemmer ble oppnevnt i 2013. Revidert mandat
tilsier nå funksjonstid på to år med mulighet for gjenvalg to
ganger, til sammen seks år.
Enighet om at de som ble valgt i 2013 gir beskjed om de
ønsker å gå ut nå i 2018 slik at vi unngår at samtlige står på
valg i 2019.
Frist for tilbakemelding: 25.juni 2018
23/18

Dialogkonferansen 17.9.2018
Diskusjon om temaer og opplegg. Målsettingen må være å få til en
god dialog med deltakerne. Det kan forberedes ved å sende ut noe
skriftlig i forkant.
Konklusjon:
Karin og Åse S. ser nærmere på program. Bør sendes ut før ferien.

24/18

Brukerutvalget - funksjon
Gjennomgått i felles møte med styret.

25/18

Hvordan møter vi som behandlere våre pasienter?
Samtale om brukerstyrt poliklinikk og samvalg.
Viktigheten av god kommunikasjon ble spesielt nevnt. Det ble også
vist til «verktøy» for samvalg som finnes på helsenorge.no.
Kst. avd. overlege Line A. Grundtvig var med under denne saken.
Konklusjon:
Samtalen tas til etterretning. Line referer i legemøte.

26/18

Eventuelt
 Ingen saker
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