Møtereferat Brukerutvalget
Utvalg:

Brukerutvalget

Møtested:

Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg. møterom 028

Dato:

Torsdag 7. desember 2017

Tidspunkt:

Kl. 12.00-15.00

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Mona H. Knutsen
Voksne for Barn
leder
Tore Knut Haukvik
Pensjonistf. i Vestf
nestleder
Per Werner Larsen
FFO, Blindeforbundet/Diabetes
Anne-Britt Forbord
FFO, Autismeforeningen Vest.
Richard Madsen
FFO, LLP Vestfold
Ellen Bente Holtungen
FFO, Mental Helse
Erik Hansen
Kreftforeningen
Anne Frogner
SAFO, NFU
Tove Marie Bergrun
Landsforeningen mot stoffmisb.
Torunn Grinvoll

Pasient og brukerombud i Vest.

Forfall:

Fra administrasjonen møtte:
AD Stein Kinserdal
Konsulent Katrine Svinterud
Plan og utviklingsdirektør Geir Magnussen, sak 27
I tillegg møtte:
Direktør servicedivisjon Jostein Todal, sak 25
Klinikksjef KMD Lene A. Hoffstad, sak 26

referent

SAKER SOM BLE BEHANDLET 7. desember 2017

SAK: 24/2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent
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SAK: 25/2017 Presentasjon av servicedivisjon
Sykehuset i Vestfold HF består av 7 klinikker, kirurgi, medisin, medisinskdiagnostikk,
psykisk helse og rusbehandling, fysikalsk medisin og rehabilitering, prehospital og
servicedivisjon i tillegg så kommer sentraladministrasjon, samlige av klinikkene ved
klinikksjef vil bli presentert for brukerutvalget i dette møte og møtene fremover.
I dette møter deltar direktør for servicedivisjon Jostein Todal og informerer
brukerutvalget og servicedivisjon.
Konklusjon:
Saken tas til orientering
SAK: 26/2017 Presentasjon av klinikk medisinsk diagnostikk
Sykehuset i Vestfold HF består av 7 klinikker, kirurgi, medisin, medisinskdiagnostikk,
psykisk helse og rusbehandling, fysikalsk medisin og rehabilitering, prehospital og
servicedivisjon i tillegg så kommer sentraladministrasjon, samlige av klinikkene ved
klinikksjef vil bli presentert for brukerutvalget i dette møte og møtene fremover.
I dette møter deltar også klinikksjef Lene A. Hoffstad og informerer som sin klinikk
medisinsk diagnostikk.
Konklusjon:
Saken tas til orientering
SAK: 27/2017 Utviklingsplan til SiV – orientering om status og invitason til
innspill
Hensikten med denne saken var som følger:





Orientere om hva en utviklingsplan er
Orientere om hvor SiV står i planprosessen nå, og hvilke temaer vi arbeider med
Orientere om prosessen fram til endelig vedtak av planen
Invitere Brukerutvalget til å komme med innspill til planen

Konklusjon:
Saken tas til orientering
SAK: 28/2017 Brukerutvalgets deltagelse i råd og utvalg
Fordele representater fra det nye brukerutvalget til faste råd og utvalg som
brukerutvalget deltar i ved Sykehuset i Vestfold.
Skisse over disse finnes som vedlegg til saken.
Konklusjon:
Deltagelse i råd og utvalg ble begynt fordelt i møte i dialog med utvalgets medlemmer,
men ble ikke helt ferdig og tas opp igjen i neste møte i februar 2018.
SAK: 24/2017 Eventuelt
Utvalges medlemmer etterlyste en oversikt over møter for 2018, denne vil bli utsendt
iløpet av neste uke 50.
Tønsberg 7. desember 2017

Side 2 av 2

