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Innkalling og agenda
Vedtak:
Innkalling og agenda godkjennes.
Protokoll fra 13.12.21
Vedtak:
Protokoll fra 13.12.21 godkjennes
Nytt fra råd/utvalg
 RKE: Øyvind orienterte fra brukerrådet. Han la vekt på at antall
henvisninger i 2021 var på 2019-nivå. Avslagsprosent var på 30,5%. Flest
avslag gjelder muskelsmerter. Neste møter er i juni.
 Renhold/Mat: Intet nytt. Tonje sjekker om ISS/Ann-Sissel Pettersen har
fått beskjed om at nytt BU-medlem (Jenny) følger dette feltet
 Btr3: Ingrid informerte om status, og at hun har hatt eget møte med
prosjektleder Steinar. BU ønsker å delta i flere arbeidspakkegrupper, i
tillegg til Styringsgruppen. Dette gjelder skisseprosjekt-gruppen (Øyvind)
og gruppen som jobber med ombygging/areal (Ingrid).
 Sunnaas som samfunnsaktør: Margrete orienterte om status og la vekt
på delegasjonen som gjennomfører møter med de ulike partienes
representanter i Helsekomiteen og møte med helseministeren (18.2).

Ansvar
Anne Beate
Budalen (leder BU)

Anne Beate
Budalen

Alle
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Videre at aktørnettverket har fått den såkalte «Rullert Utviklingsplan
2035 med vekt på 2022 – 2024» til høring, slik BU også har (se under).

Vedtak:
Ingen vedtak
Nytt sykehusbygg – Byggetrinn 3
 Byggetrinn 3 er mer enn bare nytt bygg: ombygging av arealet, utvikle
arbeidsmetodikk/tekniske løsninger for å jobbe mer moderne mm.
 Orientering om hvordan prosjektet er organisert til nå med
arbeidspakker, gevinstrealisering, skisseprosjekt for oppstart og
kommunikasjon.
 Medvirkning er viktig. Viktig med riktig ressurser til rett tid.
 Eiendomssjef bruker mye tid fysisk i klinikken for å bli kjent og for å få
innspill.
 Representanter fra tillitsvalgte, verneombud, brukerutvalg og
ungdomsråd er representert i de ulike arbeidspakkene.
 BU er opptatt av samhandling mellom de ulike arbeidspakkene.
Understøttes av eiendomssjef som mener det godt kan være samme
person i de forskjellige arbeidspakkene. BU kan godt ha på to personer,
men de to bør være godt samkjørte.
 Øyvind deltar i arbeidsgrupper for skisseprosjekt og ombygging.
 Ingrid fortsetter i styringsgruppen og i arbeidspakke 3
(funksjonsprogrammet).
 Steinar kaller Øyvind inn til en forprat.
 Informasjon om prosjektet sendes i andre kanaler til de som ikke har
tilgang til intranett.
Vedtak:
Ingen vedtak
Innovasjonspartnerskap om pasienter med hjerneslag
 Kirsten redegjorte for prosjektet. Se vedlagt powerpointpresentasjon
 BU hadde flere gode kommentarer (se punkt under) som Kirsten
bekreftet at blir ivaretatt i prosjektene. Hun poengterte også at fordelen
med innovasjonspartnerskap er at man har mulighet til å prøve ut noe
for så å se om man skal bruke det.
o
o

Steinar

Kirsten Sæther

Hvem svarer på spørsmålene som kommer i appen?
Hvordan digitaliseres timeplan og øvrige apper (Mazemap)
oversiktlig?

Vedtak:
Ingen vedtak
Lunsj 11.35-12.05
Plan for klinisk utvikling med 4 års mål for periode 2022-2025
 Øyvind redegjorde for BUs kommentarer til «rullert utviklingsplan» md
høringsfrist 1.3
 Han la særlig vekt på behovet for at Sunnaas opprettholder tilstrekkelig
antall heldøgns-sengeplasser, og at rollen Sunnas tar som
samfunnsaktør er viktig og bør fortsette

Allan Jørgensen
(forfall)
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Videre ble det kommentert at SRC er et bra initiativ, men at det er viktig
med realistiske planer og ambisjoner

Vedtak:
Ingen vedtak
Kvalitetsregister og rehabiliteringsregisteret – hva er hva?
Becker orienterte om status og forklarte forskjellen mellom Sunnaas sitt
kvalitetsregister og Helsedirektoratets rehabiliteringsregister. Spørsmål fra
BU handlet særlig om kommentarer til at kvalitetsregisteret ikke er
samtykkebasert og informasjon omkring dette. Videre at det er viktig at ulike
spørsmål bare stilles en gang, og ikke minst at svarene må gi nyttig
informasjon. BU stiller seg gjerne til rådighet for samarbeid om informasjon
omkring dette for eksempel på sunnaas.no
Vedtak:
Ingen vedtak.
Innspill «Rullert utviklingsplan»

Frank Becker

Øyvind Gerhardsen

Vedtak: Vedtak:
Brukerutvalget tar saken til orientering og vil gi høringsuttalelse innen
fristen.
Styremøte 22.02.2022


Margrete
Halvorsen

Eventuelt:
Margrete orientert om smittesituasjonen på sykehuset
Øyvind/Margrete orienterte om at FFO nå har kommet med nytt forslag til
kandidat til BU. Det gjennomføres intervju med vedkommende i nær framtid

Møteslutt kl. 13.50
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