MØTEREFERAT
Samhandlingsavdelingen

Saksbehandler: Steinar
Pleym Pedersen

Brukerutvalget - referat fra møtet 29.08.2017
Sted: Nordlandssykehuset, Bodø
Tid: 12:30 – 16:00
Vår ref.:2016/3544 /SPP

Møterom/sted:

Tilstede

Deltagere :
Barbara Priesemann
Carl Eliassen
Arild Amundsen
Karsten Seglan
Helge Jenssen
Mai-Helen Walsnes
Per Dalhaug
Inga Karlsen
Marit Madsen
Emma Lovise Larsen

SAFO - leder
MARBORG, nestleder
Mental Helse
FFO – LHL
FFO - LPP
Nordland fylkes eldreråd
Kreftforeningen
Samisk representant
Samisk representant
Leder Ungdomsrådet

x
x

Fra NLSH:
Paul Martin Strand
Steinar Pleym Pedersen
Kari Bøckmann

Adm.direktør NLSH
Saksbehandler/sekretær
Rådgiver med.dir

x
x

Mathilde Mørk Pedersen
Trond Solem
Øystein R. Johansen
Stian Molvik

Nestleder Ungdomsrådet
Seksjonsleder pasientreiser
Utredningsleder
Koordinerende enhet

Forfall

x
x
x
x
x
X
x
x

x
x
Sak 58/2017
Sak 57/2017
Sakene 60 og
62/2017

Agenda
53/2017
54/2017
55/2017
56/2017
57/2017
58/2017
59/2017
60/2017
61/2017
62/2017
63/2017
64/2017
65/2017
66/2017
67/2017
68/2017

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av referat fra møtet 12.6.17
Orientering – konstituering av Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset
Endring av vedtektene for Brukerutvalget
Strategisk utviklingsplan – toppdokumentet
Pasientreiser – elektroniske reiseregninger
Erfaringskonsulenter i Nordlandssykehuset
Koordinator/individuell plan – høring forslag
Regional plan for folkehelse i Nordland – høring
Veileder om kommunenes oppfølging av pasienter med store og sammensatte behov – orientering
Styresaker
Adm. Dir orienterer om aktuelle saker
BUs leder orienterer om aktuelle saker
BUs medlemmer orienterer om deltakelse i ulike råd/utvalg/prosjekt
Valg av representant til forbedringsprosjekt
Valg av representant forskningsprosjekt lungekreft
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69/2017

Referater

Saksnr.
53/2017

Saksfremstilling
Godkjenning av innkalling og saksliste

Det vises til innkalling og saksliste.
Enstemmig
Vedtak:
1. Innkalling og saksliste godkjennes.
54/2017

Godkjenning av referat fra møtet 12.6.17
Enstemmig
Vedtak:
1. Referat fra møtet 12.6.17 godkjennes.
Orientering – konstituering av Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset
Kari Bøckmann og Emma Lovise Larsen orienterte innledningsvis.
Enstemmig
Vedtak:

56/2017

1. Brukerutvalget ser med tilfredshet på at Ungdomsrådet er etablert og
kommet i virke.
2. Brukerutvalget ønsker et tett og nært samarbeid, og ser fram til at
Ungdomsrådets leder blir medlem i Brukerutvalget.
Endring av vedtektene for Brukerutvalget
Saksbehandler: Kari Bøckmann.
Enstemmig
Vedtak:
1.
2.
3.

57/2017

Brukerutvalget anbefaler at det justerte mandatet sendes på høring til aktuelle
brukerorganisasjoner og internt i Nordlandssykehuset.
Høringsfrist 15.10.17.
Brukerutvalget behandler så saken med innkomne merknader i novembermøtet.

Strategisk utviklingsplan – toppdokumentet
Enstemmig
Vedtak:

1. Brukerutvalget er svært fornøyd med den løpende informasjon og
invitasjonen Brukerutvalget får i forhold til deltakelse i utviklingsarbeidet.
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2. Brukerutvalget støtter forslaget slik det foreligger samt fremdriftsplanen for
arbeidet.
58/2017

Pasientreiser – elektronisk reiseregning
Saksbehandler: Trond Solem, som også innledningsvis orienterte BU.
Enstemmig
Vedtak:

1. Brukerutvalget bes om at særskilt informasjon sendes de ulike
brukerorganisasjonene.
2. Brukerutvalget ber om at Trond Solem tilbyr deltakerne på pasient- og
servicetorget tilsvarende informasjon.
3. For øvrig tar Brukerutvalget informasjon til orientering.
59/2017

Erfaringskonsulent (er) – Nordlandssykehuset
Saksbehandler: Astrid D. Jakobsen
Enstemmig

Vedtak:
1. Brukerutvalget er ikke tilfreds med at funksjonen som
erfaringskonsulent(er) nærmest er fraværende i Nordlandssykehuset.
2. Brukerutvalget mener dette er en særdeles viktig funksjon, og
medlemmene Arild Amundsen, Carl Eliassen, Helge Jensen og leder
av BU, Barbara Priesemann vil utarbeide forslag til tiltak.
3. Forslaget legges fram på BUs neste møte.
60/2017

Koordinator/individuell plan – høring planutkast
Saksbehandler; KE/Stian Molvik, som også orienterte i møtet.
Enstemmig
Vedtak:
1.
2.
3.

61/2017

Brukerutvalget er fornøyd med at det arbeides med å utarbeide en
informasjonsbrosjyre om rett til koordinator og individuell plan.
Brukerutvalget ber om at de innspill som kom i møtet blir innarbeidet i revidert
utgave.
Brukerutvalget finner det formålstjenlig at veilederen også legges fram/drøftes i
direktørens ledergruppe forut for distribusjon til aktuelle klinikker med
pasientkontakt.

Regional plan for folkehelse i Nordland – høring
Enstemmig
Vedtak:
1. Brukerutvalget viser til Regional plan for folkehelse i Nordland.
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2. Planen er omfattende og fremtidsrettet, men Brukerutvalget mener
brukerrepresentasjonen i kommunene er tidvis fraværende og ber om at
formalisering av brukerutvalg gjøres i alle kommunene i Nordland.
62/2017

Veileder om kommunenes oppfølging av pasienter med store og sammensatte
behov
Saksbehandler: Stian Molvik, som også orienterte i møtet.
Enstemmig
Vedtak:
1. Brukerutvalget er innforstått med at veilederen gjelder det kommunale
nivået, men vil understreke viktigheten av god samhandling nivåene imellom
når det gjelder pasienter innen denne kategorien.
2. Brukerutvalget vil be Overordnet samarbeidsorgan også behandle saken og
da med særlig henblikk på kommunenes håndtering/løsninger av de
utfordringer som ligger i veilederen, med særlig fokus på hva kommunene
evt. trenger fra Nordlandssykehuset for å kunne møte forpliktelsene
veilederen gir.
3. Brukerutvalget tror også samarbeid Nordlandssykehuset/kommunene innen
kompetansebygging, rekruttering osv kan være aktuelt i forhold til best
mulige tilbud til pasienter som omfattes av veilederen.

63/2017

Styresaker
Styremøtet blir denne gang gjennomført som telefonmøte.
Adm. Direktør orienterte om:
a) Strategisk utviklingsplan
b) Driftssituasjonen, herunder økonomi og «ventelistesituasjonen»
c) Nordlandssykehusets historie

Enstemmig
Vedtak:

64/2017

1. Brukerutvalget har ingen styresaker en vil gi særskilt uttalelse om.
Adm.dir orienterer om aktuelle saker

a) Prestetjenesten i Lofoten og Vesterålen
b) Kurativ stråling for prostatakreftpasienter

Enstemmig
Vedtak:
1. Brukerutvalget tar orienteringen til etterretning.
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65/2017

BUs leder orienterer om aktuelle saker
a) Nestleder Carl Eliasen representerte BU under utdeling av Det norske
hageselskapets hagekulturpris 2017 til Rønvik sykehuspark.
b) BUs leder hadde et uformelt møte med leder for Pasient- og pårørendetorget
den 29/8
c) Brukerutvalget ønsker en presentasjon av tilbudet på et brukerutvalgsmøte
senere.

Enstemmig
Vedtak:

1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

66/2017

BUs medlemmer orienterer om deltakelse i ulike råd/utvalg/prosjekt

Karsten Seglan orienterte om møtet i arbeidsgruppen for Pasient- og
pårørendetorget den 21/8. Pasient- og pårørendetorget vil utvide åpningstiden til å
være både onsdager og torsdager (11-14) og arrangerer nytt kurs for nye verter 20/9

Enstemmig
Vedtak:

1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.
67/2017

Valg av representant til forbedringsprosjekt - kreftavdelingen
Saken var meldt inn som tilleggssak.
Enstemmig
Vedtak:

68/2017

1. Som brukerrepresentant til forbedringsprosjektet «cytostatika infusjoner»
velges Merethe Pettersen.
2. Kontaktperson i forhold til Brukerutvalget velges Per Dalhaug
Valg av representant til forskningsprosjekt - lungekreft
Saken var meldt inn som tilleggssak.
Enstemmig
Vedtak:
1. Som brukerrepresentant velges Per Dalhaug.

68/2017

Referater
1. Referat fra møtet i Ungdomsrådet 19.6.17
2. Utskrivningsklare døgn pr. 31.7.17
3. FFO – forslag kandidater
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4. Informasjonsskriv – felles DPS Lofoten og Vesterålen. Brukerutvalget ber om
en nærmere orientering om sammenslåing av DPS Lofoten og Vesterålen.
Det mangler referat fra møtet om sykehusapotekene

Enstemmig
Vedtak:

1. Referatene tas til orientering.
Neste møte søkes flyttet til 28.9 og legges til Vesterålen. Kari Bøckmann sjekker ut.
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