Brukerutvalget
Sunnaas sykehus HF

Protokoll
Brukerutvalget
Møtested
Dato
Tidspunkt

Sunnaas sykehus HF
GU39B
18.05.2022
10.00-14.00
Til stede

Øyvind Gerhardsen
Ingrid Njerve
Sadia Iqbal
Jenny Holte
Emilie Duane Nordskog
Marianne Hjelmen
Margrete Halvorsen
Tonje Werner
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Leder
Nestleder

Koordinator

Forfall

x
x
x
x
x
x
delvis
delvis

Saksliste
Nr.

Tema
 Omvisning bli kjent med bevegelseslaboratoriet. Presentasjon
vedlagt.

Ansvar
Marit Eline Spørch

Innkalling og agenda

Øyvind Gerhardsen

Vedtak:
Innkalling og agenda godkjennes.
Protokoll fra 21.03.22

Øyvind Gerhardsen

Vedtak:
Protokoll fra 21.03.22 godkjennes med en merknad til protokollen: Sadias
navn må korrigeres
Gjennomgang av styresaker til møtet 20.05.22
 Styresakene ble gjennomgått med vekt på beslutningen om
byggetrinn 3, som del av konseptfasen og anbefalt alternativ 2
 BU støtter anbefalingen

Øyvind Gerhardsen
og Margrete
Halvorsen

Nytt fra råd/utvalg
 Byggetrinn 3: Nina (fra Ungdomsrådet), Ingrid og Øyvind har vært i
møte med byggherregruppen v/Marianne Jørstad. Temaet var
scoring av de ulike tre alternativene til første beslutning i Syret, se

Alle
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over. Videre deltar Ingrid og Øyvind i de aktuelle møtene i hhv.
styringsgruppe- og delprosjektmøtene
Møte med ISS/EIR: Jenny har ikke vært invitert til møter i siste
periode
Kvalitetsregister: Øyvind har deltatt og prosjektet «går sin gang».
Det jobbes blant annet med samtykkeregister.
Rullert Utviklingsplan: Emilie har deltatt i møter i «Plangruppen» for
å avslutte arbeidet med «Rullert utviklingsplan med vekt på
perioden 2022 – 2024»

Vedtak:
Ingen vedtak
Koordinering i deltagelse i råd og utvalg
 Gjennomgang av alle råd og utvalg BU er representert i.
 Tonje lagde en oversikt i excel hvor det fremkommer hvor mange
ganger i året det er planlagte møter, hvor mange timer og hvilket
kostnadssted som skal påføres honnorarskjema etter et møte
 Marianne bruker tallene fra excel-oversikten som underlag for
budsjett for BU.
Vedtak:
Ingen vedtak
Helsefremmende omgivelser. Hvordan påvirker miljøet rehabiliteringen



Øyvind Gerhardsen
/ Tonje Werner

David Brasfield

David viste en presentasjon. Vedlagt
Oppfordret BU til å komme til han dersom de hadde spørsmål eller
konkrete ideer.

Vedtak:
Ingen vedtak

Møteslutt kl. 14.00
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