Til styret i Sunnaas sykehus HF

Dato: 25.11.2015

Sak 59/15 Oppnevning av nytt brukerutvalg på Sunnaas sykehus HF

Forslag til vedtak:
Styret oppnevner følgende til nytt brukerutvalg ved Sunnaas sykehus HF med funksjonstid frem til
desember 2017.
Fra Funksjonshemmede Fellesorganisasjon (FFO)
Dordi Smiseth-Strand
MS- foreningen
Ole Hagen
Foreningen for Muskelsyke
Pernille Villekjær
Personskadeforbundet LTN
Maud Sjøstrøm
Cerebral Parese- foreningen
Fra Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Snefrid Bergum
Landsforeningen for Polioskadde
Knut Helge Storflor
Landsforeningen for ryggmargskade
Odvar Jacobsen
Landsforeningen for slagrammede
Sammendrag og konklusjoner
Det har vært gjennomført prosess med oppnevning av nytt Brukerutvalg (BU) for Sunnaas sykehus HF med
innspill fra FFO og SAFO. Det foreslåtte BU vil ha sitt første møte 11. desember 2015 og fungere i 2 år. Nytt
utvalg har tre representanter fra nåværende BU.
Bakgrunn for saken
Brukerutvalget (BU) har 2 år som funksjonstid, og på forslaget fra FFO og SAFO blir tre sittende fra
nåværende brukerutvalg, Dordi Smiseth-Strand, Ole Hagen og Odvar Jacobsen.
Nåværende BU anbefalte FTL å intervjue de nye kandidater til BU for å sikre at man fikk kandidater som var
egnet og godt informert om oppgaven. FFO og SAFO ble bedt om å foreslå kandidater innen 15. september
2015. Av de foreslåtte kandidatene ble fem invitert til intervju. En av kandidatene kunne ikke møte til
intervju, men ble vurdert ut fra CV og referanser og er på bakgrunn av dette foreslått som nytt medlem av
BU. FFO gav innspill til hva intervjuet burde inneholde. Intervjuene ble gjennomført leder BU og FTL’s
representant i BU. Det var en nyttig prosess, hvor en trakk sitt kandidatur etter intervjuet.
Det innstilles med sju kandidater, som er en mindre enn i dag. Dette etter forslag fra avtroppende BU.
Einar Magnus Strand
Administrerende direktør
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