Brukerutvalget
Sunnaas sykehus HF

Protokoll
Brukerutvalget
Møtested
Dato
Tidspunkt

Sunnaas sykehus HF
Teams
13.12.2021
10.15-14.15
Til stede

Anne Beate Budalen
Øyvind Gerhardsen
Knut Storflor
Jenny Holte
Emilie Duane Nordskog
Terje Erlandsen
Margrete Halvorsen
Tonje Werner
Odvar Jacobsen, BU/HSØ
Nina Gjevang/Helle Meland
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Forfall

Leder
Nestleder
X
X
x
Ikke aktuell
x
Sekr./koord.

x
gjest
gjest

Saksliste
Nr.
7321

Tema
Innkalling og agenda

7421

Vedtak:
Innkalling og agenda godkjennes.
Protokoll fra 15.11.21

7521

Vedtak:
Protokoll fra 15.11.21 godkjennes.
Gjennomgang styresaker til møte 17.12.2021

7621

Vedtak:
BU tok gjennomgangen til etterretning
Nytt fra råd/utvalg
Øyvind orienterte fra infomøte om budsjett 2022
Knut ga status for møter vedr Mat og Renhold – referater blir ettersendt
Jenny opplyste om at desember-møte i Sentralt kvalitetsutvalg ble utsatt
pga høyt arbeidspress i klinikken som følge av pandemien

Ansvar
Anne Beate
Budalen (leder BU)

Anne Beate
Budalen

Margrete
Halvorsen

alle

Vedtak:
BU tok gjennomgangen til etterretning
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7721

Arbeid med Årlig melding 2021 – innspill fra BU
Emilie redegjorde for arbeidet med BUs utkast til Årlig melding
Viktig å få med begge dialogmøtene, og utfordringer med kontakt med
sykehuset under pandemien, for eksempel knyttet til at pasient-allmøter
ikke har vært gjennomført.
Utkastet ettersendes for evt kommentarer
Frist: slutten av januar

Emilie DuaneNordskog

Vedtak:
Emilie sender utkastet på høring til BUs medlemmer
7821
7921

Pause
Nytt fra BU HSØ
Odvar Jacobsen fra BU/HSØ orienterte om det omfattende arbeidet i HSØs
BU. Han la særlig vekt på den oppmerksomhet rehabilitering har hatt i
utvalget, blant annet som følge av arbeidet med «Norge trenger en
rehabiliteringsreform» og påfølgende innlegg fra adm dir Einar Magnus
Strand i BUs oktobermøte. Videre vil temaet følges opp med debatt på BUs
møte i uke 49.
Jacobsen uttrykte også uro over at Sunnaas sykehus og faget rehabilitering
har en utydelig plass i etablering av Helsefelleskapene.
Han viste også til at BU har gitt høringsuttalelser på viktige dokumenter, og
at det er god kontakt med den nye direktøren i HSØ.
Jacobsen ønsker å være kontaktperson for BU ved Sunnaas.

Odvar Jacobsen

Vedtak
BU tar gjennomgangen til etterretning og berømmer HSØ/BUs
engasjement for rehabilitering
8021

8121

Status arbeid rullering Utviklingsplan 2035 og målarbeid
Sæther orienterte om status for arbeidet med rullert Utviklingsplan, der
Emilie har vært deltager i arbeidsgruppen.
Dokumentet skal styrebehandles 17.12, så på høring til ulike interessenter
inkludert BU. Dokumentet skal vedtas i styremøtet i mars og oversendes
HSØ 1.5
Vedtak:
BU tar gjennomgangen til etterretning
Lunsj (EM ønsker god jul, Knut og Nina i Ungdomsrådet takkes av og Liv får
hyggelige ord til avslutning)
Status byggetrinn 3
Andreassen orienterte om status og framdrift i konseptfasen for nytt
sykehusbygg. Arbeidet går etter planen. Etter jul vil etter planen et av de
nye BU-medlemmene delta i arbeidsgruppen/styringsgruppen.

Kirsten Sæther,
samhandlingssjef

Steinar Østli
Andreassen,
eiendomssjef

Vedtak:
BU tar gjennomgangen til etterretning
8221

«Fortsett å bli bedre»
innovasjonspartnerskap hvor Dignio er valgt som utviklingspartner (innspill
fra BU til Dignio)

Kirsten Sæther
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Sæther orienterte om prosessen som ligger til grunn for
Innovasjonspartnerskap. Sunnaas gjennomfører for tiden to slike
prosesser: «Fortsett å bli bedre» og «Mål og aktiviteter der pasienten
er»/MAP (se neste sak).
Videre orienterte Sæther om status for prosjektet med Dignio. Det vil være
aktuelt å inkludere BU gjennom en representant i deler av dette prosjektet
Dette kommer Sæther tilbake til.
Vedtak:
BU tar gjennomgangen til etterretning og ser fram til å delta i prosjektet
når det blir aktuelt
8321

«MAP»-prosjektet (mål og aktiviteter der pasienten er)
 innovasjonspartnerskap
 prosjekt for digital målplan og timeplan

Geir Ove Karlsson,
prosjektleder

Karlsson presenterte status i det såkalte MAP-prosjektet. Dette prosjektet
har ikke kommet like langt som ovennevnte Innovasjonspartnerskapprosjekt. De skal nå i gang med markedsdialog med aktuelle partnere.

8421

Vedtak:
BU tar gjennomgangen til etterretning.
Pause
Samarbeid med industrien
Mosberg presenterte status for arbeidet med industrien. Sykehuset er
attraktiv for industrien, og har mange spennende prosjekter på gang som
ny modell for rullator, «ståbord», «finn veien på sykehuset», madrass som
hjelper pasienten til å snu seg selv og videreutvikling av VR-spill.

Lene Mosberg,
testbedkoordinator

Vedtak:
BU tar gjennomgangen til etterretning
8521

Smittestatus og bemanningssituasjon i sykehuset (hvordan ser julen ut i
klinikk?)
Halvorsen orienterte om smittesituasjonen, generelt høyt sykefravær og
hvordan vi forberede den vanlige stengingen av avdelinger mot jul.

8621

Vedtak:
BU tar gjennomgangen til etterretning
Eventuelt
- rekruttering medlem fra FFO: Halvorsen har purret FFO med tanke
på å få erstattet Terje, men ikke lyktes å få kontakt.

14.15

Møteslutt

Margrete
Halvorsen

Anne Beate
Budalen
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