Saksframlegg til styret

Møtedato: 11.10.2017

Sak nr:

059/2017

Sakstype: Beslutningssak

Saksbehandler: Katrine Svinterud og Sven-Erik Andersen

Oppnevning av medlemmer til Brukerutvalget 2017-2019
Trykte vedlegg: Ingen
Hensikten med saken:
Perioden for fungerende Brukerutvalg gikk ut 30. juni 2017. Brukerutvalg oppnevnes av
styret for 2 år om gangen. Styret vedtok i møte 15. juni 2017 (sak 038/2017) nye
retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå for Brukerutvalg. Foreliggende sak
gjelder konkret oppnevning av nye medlemmer for perioden 01.07.17 – 30.06.19,
basert på vedtaket i ovennevnte sak.
Forslag til vedtak:
1. Følgende medlemmer oppnevnes i Brukerutvalget for perioden 12.10.201730.06.2019:
Per Werner Larsen
FFO
ny
Anne-Britt Forbord
FFO
ny
Richard Madsen
FFO
ny
Ellen Bente Holtungen
FFO
ny
Tore Knut Haukvik
Pensjonistforbundet Vestfold
ny
Erik Hansen
Kreftforeningen
ny
Anne Frogner
SAFO
ny
Mona H. Knudsen
Voksne for Barn
gjenvalg
Tove Marie Bergtun
Landsforbundet mot Stoffmisb. ny
Pasient- og brukerombudet i Vestfold kan møte som observatør med
tale- og forslagsrett.
2. Adm. direktør gis fullmakt til å oppnevnte leder og nestleder etter gjennomføring av
seminar-dag med nytt Brukerutvalg.
Tønsberg, 11.10.2017
Stein Kinserdal
Adm. direktør
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Faktagrunnlag:
Krav til medvirkning fra pasienter og pårørende er nedfelt i Helseforetaksloven, instruks
for hhv. adm. direktør og styret, samt i Oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF.
Styret fattet i møte 15. juni 2017 (sak nr. 038/2017) følgende vedtak:
1. De nye retningslinjene for brukerutvalg legges til grunn i SiV.
2. Antall medlemmer i Brukerutvalget i SiV opprettholdes med samlet 9
medlemmer.
3. Pasientorganisasjonene inviteres til å nominere kandidater til
Brukerutvalget basert på retningslinjene og adm. direktør fremmer
deretter egen sak til styret med forslag til konkret sammensetning,
herunder forslag til leder og nestleder. Forslaget skal være basert på
vurdering av kandidatenes erfaring, kompetanse, nettverk, verv og
organisasjonstilknytning.
4. Det fremmes egen sak for styret høsten 2017 med forslag til
konkretisering av utforming av Ungdomsråd i SiV.
Klinikk psykisk helse og rusbehandling, som har vært eneste klinikk i sykehuset med
lokalt brukerråd, har nylig valgt å legge ned brukerrådet.
Med utgangspunkt i retningslinjene for Brukerutvalg, de forslag og prioriteringer som er
gjort av organisasjonene, samt vurderinger av kvalifikasjoner/bakgrunn for de konkret
foreslåtte kandidater, foreslår adm. direktør at følgende oppnevnes som representanter
i Brukerutvalget ved SiV for perioden 12.10.17 – 30.06.19:
Per Werner Larsen
Anne-Britt Forbord
Richard Madsen
Ellen Bente Holtungen
Tore Knut Haukvik
Erik Hansen
Anne Frogner
Mona H. Knudsen
Tove Bergtun

FFO
FFO
FFO
FFO
Pensjonistforbundet Vestfold
Kreftforeningen
SAFO
Voksne for Barn
Landsforbundet mot Stoffmisb.

ny
ny
ny
ny
ny
ny
ny
gjenvalg
ny

I tillegg kan Pasientombudet i Vestfold møte som observatør, med tale- og forslagsrett.
Adm. direktør har p.t. ikke grunnlag nok til å foreslå konkret oppnevning av hhv. leder
og nestleder i Brukerutvalget. Det foreslås at adm. direktør gis fullmakt til slik
oppnevning, basert på ytterligere vurderinger og gjennomføring av seminardag med det
nye Brukerutvalget primo november 2017.
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