PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET
07.06.2018 kl 10:00 til 14:00
Sted: Sykehuset Telemark, Skien, direktørens møterom

Tilstede:

Thyra Giæver
Birte Helene Moen
Bjørg T. Lønnberg
Vidar Bersvendsen
Gunn Ingeborg Kval‐Engstad
Hanne Kittilsen
Per Urdahl, klinikksjef medisinsk klinikk
Anne Brynjulfsen, rådgiver
Anne Borge Kallevig, koordinator for brukerutvalget ved STHF
Else Jorunn Saga, Pasient‐ og brukerombud
Egil Rye‐Hytten, regional brukerkontakt

Saker presentert av:
Thyra Giæver
Per Urdahl, klinikksjef medisinsk klinikk
Forfall:

Idar Grotle
John Arne Rinde
Rita Andersen
Tom Helge Rønning, administrerende direktør
Halfrid Waage, fagdirektør

Møtet ble ledet av Birte Helene Moen

Sak 00/18

Sak 27/18

Sak 28/18

Godkjenning av Innkalling og saksliste
Vedtak:
Brukerutvalget godkjenner innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra 26.04.2018
Protokollene fra 26.04.18 ble lagt frem for endelig godkjenning
Vedtak:
Brukerutvalget godkjenner protokollen.
Virksomhetsrapport STHF pr april 2018
Vedtak:
Brukerutvalget tar virksomhetsrapport per mars 2018 til orientering, men ønsker å
presisere at også BU er bekymret for den økonomiske situasjonen.
Samtidig ser Brukerutvalget veldig positivt på at pakkeforløp kreft er bra.
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Sak 29/18

Pasient og brukerombudets orienteringer
 Publisering av 3.3 meldinger (alvorlige hendelser) på sykehuset.
Pasient‐ og brukerombudet påpeker at de siste meldingene som er publisert
fra sykehuset er fra juli 2017.
Det foregår nå en diskusjon på sykehuset om å se om dette skal publiseres på
annen måte.


Pasient‐ og brukerombudet opplever et økende antall henvendelser om fritt
sykehusvalg.
Lange ventetider på sykehuset – viktig med oppdaterte og riktige ventetider.

Sak 30/18

HSØ årlige rehabiliteringskonferanse
Innspill fra brukerutvalget til Thyra Giæver som skal holde innlegg på konferansen om
ambulante tjenester innen rehabilitering ved STHF.

Sak 31/18

Status – Gjennomgang av prosjekter – oversikt over brukerrepresentasjon
prosjekter
Brukerutvalget gjennomgikk listen.
Eventuelt
 Egil Rye‐Hyttet orienterte fra brukerutvalget i Helse Sør‐Øst.
‐ Diverse (mange) høringer
‐ Møte med styret i Helse Sør‐øst i april.
2 temaer for møtet: Rus og psykiatri. Gode presentasjoner.
‐ Transportordningen – brukerutvalget har avgitt klare svar.
‐ Brukermedvirkning / brukerutvalg i Sykehuspartner
‐ Lokalisering av og kapasitetsproblemer ved Seksjon psykisk
utviklingshemming/autisme (PAU), regional sikkerhetsavdeling (RSA) og
lokal sikkerhetsavdeling (LSA).
Brukerutvalget i HSØ og brukerutvalget i OUS er uenige om dette.
‐ Trombektomi (slagbehandling)
‐ Samarbeid med andre om nye digitale tjenester
‐
 Brev til SSL klinikken – brukerrepresentantenes erfaringer med
parkeringsordningen på sykehuset.
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Skien, 7. juni 2018
Anne Borge Kallevig
Referent
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