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Ansvar
Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent.
Godkjenning av referat fra 13.6.2018
Til sak 18/18 om utarbeidelse av enkel brosjyre med kortfattet
informasjon om brukerutvalget. Sak ikke fulgt opp. Aase og Karin
ser på forslag som så tas opp med Aage.
Referat forøvrig godkjent.

29/18

Orienteringer
Brukerutvalgets leder
 Jobbet med forberedelse av dialogkonferanse. Utsatt på
grunn av for få påmeldinger
Brukerutvalgets medlemmer:
 Ingen rapporteringer
Administrasjonen
 Kort om ledersamling 8.-9.10
 Kort om styre- og ledersamling 30.-31.10.18
 Status Raskere Tilbake, avventer fortsatt tilbakemelding fra
HSØ om mulig videreføring
 Kort om erfaringer etter avvikling av ferie i sommer

30/18

ForBedring 2018
Gjennomgang av resultater ved Aage. Undersøkelsen er en
samordning av medarbeiderundersøkelsen, helse-, miljø- og
sikkerhets kartlegging (HMS) samt
pasientsikkerhetskulturundersøkelsen.
I all hovedsak svært positive resultater for sykehuset. Svarprosenten
på 61 % burde imidlertid vært høyere.
Konklusjon:
Tas til orientering.
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Sammensetting av brukerutvalget
Orientering om status for sammensetting ved Aage.
Brit og Tore har sagt seg villige til å gå ut nå i høst for å unngå at det
blir så stor utskiftning i 2019. Leif Petter går også ut i år etter at han
ble valgt i 2015. Han stiller som kandidat for evt. re oppnevning for
ny periode. Det skal dermed velges tre nye representanter i høst. Det
er sendt ut mail til brukerorganisasjoner innen revmatologi og FFO
H/O for innhenting av forslag på kandidater. Svarfrist er satt til
slutten av oktober.
Brit og Tore fikk overrakt blomsterhilsen og takk for innsatsen i
utvalget.
Konklusjon:
Tas til orientering.
Karin og Aage ser på innstilling som presenteres på BU møte i
desember.

32/18

Aage

Sklerodermi samling
Orientering ved Åse. Initiativ tatt av brukere. Samling over to dager i
en helg. 12 deltakere. Fokus på det å leve med sykdommen. Positive
tilbakemeldinger. De ønsker at vi ser på muligheten av
rehabiliteringstilbud hvor de kan være sammen som gruppe under
innleggelsen
Åse
Konklusjon:
RS arbeider videre med å videreutvikle innholdet i tjenestene våre
for denne gruppen.

33/18

Økt samhandling
Orientering om prosjektet ved Jorun. Hovedmålsetting er å bedre
samhandlingen mellom bruker og tjenesteapparatet. Baseres på
kommunikasjon på PC eller mobil/nettbrett (foreløpig kun
tilgjengelig på Apple produkter) via Norsk Helse Nett.
Nedsatt prosjektgruppe med Berit Hagemoen Linberg som
prosjektleder.
Det planlegges i første omgang to-tre prosjektmøter i høst med
oppstart 26.10. 18 og en work shop i januar. Viktig med
brukerrepresentasjon.
Konklusjon:
Leif Petter deltar som brukerrepresentant.
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Dialogkonferansen 2019
Etter avlysning av konferanse i høst planlegges ny konferanse våren
2019.
En må se nærmere på aktuelle temaer. Ett som ble nevnt var statlige
behandlingsreiser.
Konklusjon:
Tentativ dato for ny konferanse settes til 14.mai 2019.
Åse og Karin ser nærmere på program.
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Eventuelt
 Informasjon om statlige behandlingsreiser
Henv fra fylkeslaget i NRF som etterlyser informasjon om
statlige behandlingsreiser ved time på poliklinikk/innleggelse
i sykehuset. Saken følges opp internt.



Pasientforløp og medvirkning fra brukere. Det første
pasientforløpet er under utprøving. Planlegger evaluering
senere i høst. Settes på agendaen på møte i desember.
Formulering i brev om avslag. Flere opplever disse brevene
som lite «brukervennlige». Når det gis avslag, savnes også
informasjon om andre aktuelle tilbud ved sykehuset når det er
relevant i forhold til søknad.
En vil se nærmere på maler som brukes og ordlyd i disse
samt hvordan informasjon om alternative tilbud kan gis.
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