SAKSLISTE til møte i Brukerutvalget 24. og 25. april 2018
Sak nr

Sak/merknad

044-2018
045-2018
046-2018
047-2018

Godkjenning av innkalling og saksliste
Protokoll brukerutvalgets møte 6. og 7. mars 2018
Referat arbeidsutvalgets møte 9. april 2018
Dialog/orienteringer fra Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør og Jan Frich,
fagdirektør:


Tema til AD’s orientering
o Åpen dialog om aktuelle saker
o Redegjørelse/gjennomgang av styresaker



Tema til fagdirektør
o Plan for avtalespesialister
o Trombektomi (personvern)

048-2018

Erfaringsutveksling

049-2018

Generell gjennomgang av IKT feltet v/ Atle Brynestad, konserndirektør Helse Sør-Øst RHF

050-2018

Det er bedt om at i gjennomgangen sies noe om blant annet følgende områder:
- Radiologi på SI
- Digitale innbyggertjenester, herunder hvordan det jobbes med personvern
problematikken.
- Brukermedvirkning/brukerutvalg i Sykehuspartner
Felleseide helseforetak v/ Thor Gunnar Haug, controller Helse Sør-Øst RHF (Intern koordinator
for styring og oppfølging av felleseide foretak)

051-2018

Tiltak innen psykisk helse for barn og unge v/ Anne Aasen, spesialrådgiver Helse SørØst RHF

052-2018
053-2018
054-2018

Konferanser, invitasjoner og deltagelser
Utredning av effektivitets- og kvalitetsfremmende tiltak for pasientreiser med rekvisisjon
Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Strategiske hovedmål

055-2018

Saker til orientering, innkommet post
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Etablering av Oslo slagsenter – svar fra Helse Sør-Øst RHF til LHL
Protokoll fra brukerutvalgsmøte Akershus universitetssykehus HF
Protokoll fra brukerutvalgsmøte Sørlandet sykehus HF
Utfordringer som gjelder utlokalisering av pasienter, henvendelse fra Statens helsetilsyn
Innspill Nasjonal veileder helseforskning – innspill FFO Nasjonalt
Kroniske smertepasienter mister behandlingstilbud, henvendelse fra SAFO
Orientering fra Helse Sør-Øst RHF
g) Ettervern – svar fra Helse Sør-Øst RHF på vedtak fra brukerutvalget
h) Sykehusenes rutiner og praksis for å sikre gode tjenester til pasienter som er innlagt på
sykehus, og som har problemer med å forstå eller uttrykke seg, henvendelse fra SAFO
i) Utkast til nasjonal veileder for brukermedvirkning forskning - mail med informasjon fra
Helse Sør-Øst RHF, forskning og innovasjon
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056-2018

Innspill saksliste til interregionalt leder/nestleder møte 4. mai

057-2018

Orientering fra kommunikasjonsavdelingen v/ Gunn Kristin Sande,
kommunikasjonsdirektør Helse Sør-Øst RHF:




Strategi og målbilde 2020 for felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
Årets omdømmeundersøkelse
Organdonasjonskampanjen (oppdrag fra HOD til HSØ)

058-2018

Gjennomgang Digitale innbyggertjenester v/ Nis Johannsen, spesialrådgiver Helse SørØst RHF

059-2018

Kommende møter



Styrets årsplan
Brukerutvalgets års og møteplan (arbeidsdokument)

Eventuelt
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