Brukerutvalget
Saksbeh.: Kari Bøckmann

Referat fra møte i Brukerutvalget 6.november 2018
Sted: G04038
Tid: 13.00-15.30 (Miniseminar om pasientsikkerhet kl.12.00-13.00)
Tilstede

Deltagere:
Barbara Priesemann – leder
Paul Daljord - nestleder
Ole André Korneliussen
Sarah Iselin Dahl
Ivar Martin Nordgård
Mai-Helen Walsnes
Kitt Anne Jorid Hansen
Inga Karlsen
Marie Dahlskjær (vara)
Helge Jenssen (vara)

SAFO
FFO - Diabetesforbundet
Mental Helse
FFO – NAAF
Kreftforeningen
Nordland fylkes eldreråd
RIO
Samisk representant
Ungdomsrådet
FFO

x

Fra NLSH:
Paul Martin Strand
Kari Bøckmann
Hilde Normann
Benedikte Dyrhaug Stoknes
Knut Stien
Beate Sørslett

Administrerende direktør NLSH
Saksbehandler/sekretær
Pasientsikkerhet
Pasientsikkerhet
Drift og eiendom
Medisinsk direktør

x

Forfall

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
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89/2018

Agenda:
83/2018
84/2018
85/2018
86/2018
87/2018
88/2018
89/2018
90/2018
91/2018
92/2018
93/2018
94/2018
95/2018

Saksnr.
83/2018

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av referat fra møtet 01.10.18
Status i budsjettarbeidet
Kvalitetsparametre i Nordlandssykehuset
Universell utforming – presentasjon av rapport
Henvendelse fra Blærekreftforeningen
Henvendelse fra BURG
Innspill tikl OSO-møte 03.12.18
Adm. dir. orienterer om aktuelle saker
BU’s leder orienterer om aktuelle saker
BU’s medlemmer orienterer om aktuelle saker/møter de har deltatt på og annet
Referatsaker
Eventuelt

Saksfremstilling
Godkjenning av innkalling og saksliste

Ansv.

Vedtak
1. Innkalling og saksliste godkjennes
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84/2018

Godkjenning av referat fra møte 01.10.18
Vedtak
1. Referat godkjennes

85/2018

Status i budsjettarbeidet
Orientering v/ Paul Martin Strand
Vedtak
1. Brukerutvalget tar orienteringen til etterretning

86/2018

Kvalitet og pasientsikkehetsarbeid
Miniseminar v/ Benedikte Dyrhaug Stoknes og Hilde Normann
Vedtak
1. Brukerutvalget takker for orienteringen
2. Brukerutvalget ber om at kvalitetsparametre som måler
brukermedvirkning på tjenestenivå og individnivå vektlegges og
videreutvikles i Nordlandssykehuset HF.

87/2018

Universell utforming – presentasjon av rapport
Gjennomgang v/Knut Stien
Vedtak
1. Brukerutvalget er glad for at det er gjennomført en grundig.
gjennomgang av universell utforming ved Nordlandssykehuset.
2. Brukerutvalget ber direktøren påse at påpekte feil rettes opp så snart
som mulig.
3. Brukerutvalget ber om en statusrapport innen mai 2019 med beskrivelse
av hvordan påpekte feil er rettet opp.

88/2018

Henvendelse fra Blærekreftforeningen
Brev fra Blærekreftforeningen
Vedtak
1. Brukerutvalget ber leder av driftsservice, Vibeke Mikalsen, om en
orientering om hvilken opplæring personell i resepsjonen får og hvilke
informasjonssystemer de benytter for å ha oversikt over sykehusets
ulike tilbud.
2. Brukerutvalget ber om at nordlandssykehuset.no oppdateres slik at
åpningstider og målgruppe for aktuelle tilbud framkommer tydelig.
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89/2018

Henvendelse fra BURG
BURG har bedt om at Nordlandssykehuset HF prioriterer å kjøpe inn et
ultralydapparat til bruk for barn og unge på barneavdelingen.
Innledning v/Beate Sørslett
Vedtak
1. Brukerutvalget ber direktøren vektlegge innspillet fra BURG når det skal
tas en avgjørelse knyttet til innkjøp av ultralydapparat for barn og unge.
2. Brukerutvalget ber direktøren sikre at utredning og behandling av
revmatiske lidelser hos barn og unge gjennomføres i samsvar med
faglige retningslinjer.

90/2018

Innspill til OSO- møte 03.12.18
OSO skal ha møte 3/10 og Brukerutvalget kan melde inn saker.
Vedtak
1. Brukerutvalget ber om at OSO behandler følgende saker i sitt møte
031018:
o Status for innføring av pakkeforløpene innen psykisk helsevern
og rus
o OSO gjorde den 30.9.2015 et vedtak om å opprette et KSU.
Kulepunkt 2 og 3 i vedtaket lyder som følger: 2.OSO oppretter
et KSU som får i oppgave å utarbeide en samlet plan for
tverrfaglig samarbeid knytta til arbeidet med sykelig overvekt. 3.
Arbeidet skal ha et særlig fokus knytta til forebygging og
folkehelse. Hvordan er dette arbeidet fulgt opp?

91/2018

Adm. dir. orienterer om aktuelle saker
Referat fra møte om busstopp utenfor hovedinngangen ved Nlsh sentrum.
Aktuelle styresaker
Vedtak
1. Orienteringene tas til etterretning
2. Brukerutvalget mener at det i møte med NFK, BK og Nlsh 311018 ikke
kom forslag til akseptable løsninger som gjør at pasientene får et
busstilbud med tilstrekkelig tilgjengelighet utenfor hovedinngangen på
Nordlandsykehuset Bodø.
3. Brukerutvalget vil sende klage til Fylkesmannen i Nordland på saks- og
realitetsbehandling i Bodø kommune og Nordland fylkeskommune
vedrørende busstrassen forbi hovedinngangen på Nordlandssykehuset
Bodø.

92/2018

BU’s leder orienterer om aktuelle saker
Høring regional utviklingsplan i Helse Nord
Brukermedvirkning i forskning 28-29/11
Styreseminar 24.10.18
Leserinnlegg om busstopp utenfor hovedinngangen til Nlsh Bodø
RBU - møte 08.10.18
Vedtak
1. Orienteringene tas til etterretning
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93/2018

BU’s medlemmer orienterer om aktuelle saker/møter de har deltatt på og
annet.













Implementeringskonferanse pakkeforløp 08.10.18
Samisk språk og kulturforståelse 31.10.18
Brukermedvirkningsopplæring, SANKS
Brukermedvirkningsopplæring, FFO
Styremøte 08.10.18
Utvikling av nasjonalt e-læringsprogram for brukermedvirkere 01.11.18
FACT Lofoten
FACT Salten
Møte i KEK
Møte i Forskningsutvalget
Møte i arbeidsgruppa for innføring av pakkeforløp i psykisk helsevern og
rus 19.10.18
Regional samling for Ungdomsråd 19-21/10
Vedtak

1. Orienteringene tas til etterretning
94/2018

Referatsaker
Referat fra RBU-møte.
Vedtak
1. Referatet tas til etterretning

95/2018

Eventuelt
Oppnevning av brukerrepresentant til prosjektet ”Leger i vakt i Vesterålen”
Regional konferanse om rus- og avhengighetsbehandling (Kitt Anne)
Rusbehandling – Rapport fra helsetilsynet (Kitt Anne)
Vedtak
1. Sekretær tar kontakt med Mental helse og LPP i Vesterålen for å få
oppnevnt en representant med lokal tilknytning og relevant erfaring til
prosjektet «Leger i vakt i Vesterålen»
2. Kitt Anne Jorid Hansen reiser som representant for Brukerutvalget på
Helse Nord sin konferanse om rus- og avhengighetsbehandling13. og
14. februar 2019.
3. Rapport fra Helsetilsynet om rusbehandling ved Nordlandssykehuset
Lofoten tas opp i neste møte i BU. BU ber om en orientering fra aktuell
avdeling.

Neste møte: 5/12-2018
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