Referat
Møte i brukerutvalget ved Haraldsplass Diakonale Sykehus
Dato/tid:
Sted:
Til stede:
FFO:
SAFO:
Kreftforeningen:
Najonalforeningen
for folkehelse:
Fylkeseldrerådet:
HDS:
Forfall:
Nr

Fredag 15.12.2017 kl. 10:00 – 10:45
Lærings- og mestringssenteret (LMS) i Bergen, møterom 1
Randi W. Neuber, Jan Elvøy og Per-Arne Mehren
Jorund Stellberg, Harald Norheim
Jörg Hänicke
Ingvild Tjønn Hansen
Odd Himle
Ingen møtte
Gunda Falao Sparre (Fylkeseldrerådet), Petter Thornam (HDS),
Gunbjørg Branstveit Smedsvig (HDS) og Mette Aspevik (HDS)

Saksliste

50/17
51/17

52/14

53/17

54/17

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent uten anmerkninger
Godkjenning av referat fra møtet i brukerutvalget 23.10.17
Godkjent uten anmerkninger
Orientering om aktuelle saker
 Årsplan for 2018
Møtet i november 2018 flyttes til den 12.11.18 på grunn av manglende møterom i
henhold til opprinnelig oppsatt møteplan. Ny møte- og årsplan sendes ut.
 Innkalling av vara til møtene i brukerutvalget
Medlemmer som må melde forfall til møter i brukerutvalget melder dette til
sekretær for utvalget. Det vil være sekretær som har oversikt over hvor mange som
har meldt forfall, og hvem på den nummerte listen over vara som skal kalles inn.
 Referat fra møtene i brukerutvalget
Referatene fra møtene i brukerutvalget legges ut på hjemmesiden snarest etter at
disse er vedtatt av brukerutvalget. Sekretær legger disse ut på hjemmesiden.
Medlemmer av brukerutvalget kan sende referat til sin organisasjon etter at disse
er vedtatt av brukerutvalget.
 Pasientbetaling.
Brukerutvalget ønsker en orientering om rutiner for pasientbetaling ved HDS.
Saker på styremøtet HDS
Leder av brukerutvalget har utarbeidet 2 saksfremlegg til styret for HDS, og disse ble lagt
fram for medlemmene i møtet.
Sak 65/17 skal presenteres i styremøtet, like etter at møtet i brukerutvalget er avsluttet.
Sakene er:
 Styresak 65/17 Brukerutvalget
Orientering om brukerutvalget
 Styresak 71/17 Representasjon fra Brukerutvalget i styret ved HDS
Nye retningslinjer for brukerutvalget ved HDS
Eventuelt
Brosjyren ”Bare spør!” vil bli tatt opp i møtet i januar 2018

Jorund Stellberg
referent

