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Tove Marie Bergrun
Landsforeningen mot stoffmisb.
Erik Hansen
Kreftforeningen

Forfall:
Torunn Grinvoll

Pasient og brukerombud i Vest.

Fra administrasjonen møtte:
AD Stein Kinserdal
Konsulent Katrine Svinterud

referent

I tillegg møtte:
Siri Eggesvik på sak 17
Geir Magnussen på sak 18
Kari Melbye, representant fra regionalt brukerutvalg på hele
møte
SAKER SOM BLE BEHANDLET 2. mai 2018
SAK: 15/2018 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent
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SAK: 16/2018 Godkjenning av referat fra møte 15. mars 2018
Referat av 15. mars ble godkjent.
SAK: 17/2018 6. juni «Hva er viktig for deg» dagen ved SiV HF
Sykehuset i Vestfold skal delta i markeringen av den internasjonale «Hva er viktig for
deg dagen” den 6. juni.
Hensikten med saken var å avklare deltagelse og eventuelle bidrag fra Brukerutvalget
ved SiV HF på denne dagen, som for øvrig er samme dag som neste møte i utvalget.
Prosjektleder Siri Eggesvik deltok i møte og orienterte på saken.
Konklusjon:
1. Brukerutvalget synes det er positivt at SiV HF markerer dagen 6. juni, Hva er
viktig for deg og gir sin tilsluning til det.
2. Brukerutvalget ønsker aktivt å bidra til markeringen av 6. juni med sin
tilstedetværelse på aktiviteter i regi av sykehuset.
SAK: 18/2018 Utviklingsplan for Sykehuset i Vestfold HF
Som oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan, har SiV fått i oppdrag av HSØ å lage
sin egen utviklingsplan. Et første utkast til utviklingsplan for SiV ble sendt på høring
ultimo januar i år. I alt 22 instanser avga høringsuttalse. Etter høringsrunden, er det
laget en noe revidert plan, som legges fram til vedtak på styremøtet i SiV den 8.
mai.Etter vedtak i styret, skal planen endelig godkjennes på administrativt nivå i HSØ.
Konklusjon:
1. Utviklingsplanen framstår som gjennomarbeidet og omfattende.Vi støtter i hovedsak
analyse og prioriteringer.
2. Vi vil trekke fram noen forhold som bør ha særlig oppmerksomhet og som
brukerutvalget vil etterspørre.
a)Kapasitetsanalysen synes for optimistisk gitt den befolkningsutvikling vi ser og den
treghet vi har erfart ved innføring av ny teknologi.
b)Det er både ønskelig og nødvendig med betydelig øket samhandling,såvel internt som
eksternt.Dette må støttes av økonomiske virkemidler som belønner dette.
c)All endring må ha betydninmg for den kvalitet brukeren møter i praksishverdagen.
Dette må synliggjøres i resultatrapportering.Det er en viktig forutsetning for målrettet
brukermedvirkning og endringsarbeid.
d) Overføring av oppgaver til kommunen krever forpliktende og gjensidige avtaler, og
tjenestene må på plass FØR endring skjer. Dette er helt nødvendig for at ikke brukeren
skal tape i “ansvarsplasserings spillet”.
e)Det er viktig å komme i gang med konkret opg praktisk endringsarbeid. Står brukeren
i sentrum for dette vil behovet for IKT, kunnskapsdeling, organisering og økonomiske
virkemidler bli synliggjort. Brukerutvalget støtter alle konkrete initiativ.
Innspillet fra Pensjonistforbundet vedrørende “akuttkjeden for eldre” er eksempel på
slikt initiativ.
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SAK: 19/2018 Brukerutvalget ved SiV HF, veien videre nå
Brukerutvalget har i de siste møtene blitt presentert for alle klinikkene ved sykehuset
og mottatt mye praktisk informasjon. Medlemmene har også blitt tildelt sine klinikker
råd og utvalg som de deltar i. Med dette som grunnlag er tiden inne for å se litt
fremover og finne noen fokusområder for Brukerutvalget.
I denne forbindelsen har leder av utvalget Mona H. Knudsen noen spørsmål som
medlemmene enkeltvis kan forberede dere/tenke litt på som forberedelse til dette
møtet:
- Hvilke saker ønsker du Brukerutvalget skal ha fokus på i vår periode?
- Hvilken rolle tenker du at Brukerutvalget skal ha ved SiV HF?
- Hva er din brukerkompetanse og hvordan kan du nyttiggjøre den til det beste for
Brukerutvalget og brukermedvirkning i sykehuset?
Diskusjon og konklusjoner i møtet.
Konklusjon:
Det ble avtalt et møte onsdag 23. mai kl. 10-12 for brukerutvalgets medlemmer for å
jobbe videre med denne saken.

SAK:
Adm.
-

20/2018 Administrerende direktør sin orientering
direktør Stein Kinserdal vil orientere om aktuelle saker i møtet.
Risikovurdering av (OBD) Oppdrag og bestilling 2018, ref styresak 23/2018
SiV HF sineStrategiske innstatsområder 2018-2022

Konklusjon:
1. Brukerutvalget tar redegjørelsen fra adm. direktør til orientering.
2. Styresak 23/2018 Risikovurdering av Oppdrag og bestilling 2018, legges ved til
informasjon ved utsendig av møtereferatet.
3. SiV HF sine Strategiske innstatsområder 2018-2022, kommer opp som sak til
brukerutvalget i møte 6. juni.

SAK: 21/2018 Eventuelt
Ingen saker

Tønsberg 2. mai 2018
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