Referat brukerutvalg NGLMS 13. februar 2019

Tid:

Onsdag 13. februar 2019 kl. 10.00-13.00

Sted: Møterom auditoriet, NGLMS
Til stede: Eva Høgberget, Sel, Bente Sulheim Ovesen, Lom, Kristen M. Hyrve,
Skjåk, Brynjar Berge, Dovre, Torunn Enstad, Lesja og Anne Kristine Lyslo,
Fronskommunene. Arild Kongsrud fra kl 11. Solveig Nymoen fra kl 10.
Forfall: Kåre Bakken, Vågå.
Eva Høgberget ønsket velkommen.
Brukerutvalget hadde en presentasjonsrunde innledningsvis i møtet.
Saks
nr.

Saker

Ansvar

1/19

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent.

Eva

2/19

Godkjenning av referat fra møte 4-2018
Godkjent

Eva

3/19

Konstituering av nytt brukerutvalg; presentasjonsrunde

Eva



Valg av leder; Brynjar Berge ble valgt. Han representerer
også brukerutvalget i DUR.



Valg av nestleder; Eva Høgberget ble valgt.



Underskrive skjema om taushetsplikt; nye representanter
til stede, Torunn Enstad og Anne Kristine Lyslo, signerte
skjemaet. Kåre Bakken signerer på neste møte.



Mandat for brukerutvalget (skal godkjennes av 6 k helse)
Forslaget til mandat ble gjennomgått. Brukerutvalget ønsker at
når vertskommuneavtalen skal revideres, så skal
brukerutvalget bli gitt status på lik linje med andre deltakere i
Drifts- og utviklingsrådet – mot som i dag «observatørstatus».
Videre finner brukerutvalget det hensiktsmessig at valg av
leder skjer blant de medlemmene av brukerutvalget som har
hatt ett års funksjonstid i høsthalvåret før nyvalg til
brukerutvalg for å sikre kontinuitet også i de tilfeller at
avtroppende leder går ut av brukerutvalget etter endt
funksjonstid.



Reiseregning og godtgjøring – ble gjennomgått. Husk
særlig å fylle ut e-postadresse, bankkontonummer, detaljer
rundt den enkelte reise samt personlig signatur nederst til
venstre. Skjemaet skannes og vedlegges referatet.



Møteplan kl 10-13 passer. Torsdagene den 6. juni, 10.
oktober og 28. november ble tidfestet. 10.oktober er møtet i
brukerutvalget fra 13-16 med møte for lag og organisasjoner
fra kl 18-21. Dato for felles brukerutvalgsmøte må avklares.

Brynjar

4/19

5/19

6/19

Orienteringer
-

Rekruttering av sjukepleiere ved NGLMS og ressursenheten;
utfordrende å få dekket opp kompentansebehovet og det blir
ofte flytting på kompetansepersonell mellom kommunene i
regionen og arbeidsplasser internt i kommunen. Det blir trolig
behov for en ny utlysningsrunde. I den grad en må benytte
vikarbyrå, er dette innenfor nylig inngått rammeavtale for
denne type tjeneste inngått i regionen gjennom
innkjøpssamarbeidet.

-

Ombygging ved NGLMS. Orientering om de løsninger som er
valgt. Anbudsprosess er gjennomført, og ombygging innenfor
ei ramme på 1,2 mill kr lar seg ikke gjennomføre som planlagt.
Saken blir fulgt opp i Sel kommune.

-

Liggedøgnstatistikk ved sengeavdelingen og konsultasjoner ved
felles jordmorvakt i 2018 ble referert. Liggedøgnstatistikken
legges ved referatet til orientering.

-

Bruk av legevakten har stabilisert seg med ca 8.000
konsultasjoner årlig.

-

Mobilt Prehospitalt team er i drift – paramedic akuttberedskap.
Prøveprosjekt over 3-4 måneder som er positivt mottatt.

-

Fylkesmann Knut Storberget besøkte NGLMS i går (12.2.19).

Valg av brukerrepresentant til arbeidsgruppe for utredning ved
døgntilbud psykisk helse Bredebygden – Sykehuset
Innlandet
Kristen M. Hyrve ble valgt til å representere brukerne i utvalget.
Mandatet for arbeidsgruppen blir tilsendt valgt representant.
Tilsvarende gir Arild leder for arbeidsgruppen melding om navn og
kontaktinformasjon på valgt brukerrepresentant.

Arild

Arild følger
opp.

Gjennomgang av agenda til DUR – drifts og utviklingsrådet, de
har møte 14.3.19. Agendaen er ikke ferdigstilt fra leder, men foreløpig
utkast ble gjennomgått.
Brukerutvalget vil gjerne også ha en orientering om FACT team på
neste møte.

7/19

8/19

Årsmelding 2018;
-

Brukerutvalget; årsmeldingen gjennomgått i møtet 18.12.18
skulle renskrives av tidligere leder av brukerutvalget.
Årsmeldingen er etterlyst i e-post i dag, den blir videresendt
brukerutvalget når den foreligger.

-

NGLMS; årsmeldingen er ikke ferdig, men Arild gikk igjennom
den informasjonen som er ferdigstilt.

Eventuelt
23.-24. mars Innlandskonferansen 2019 på Lillehammer,
brukerrepresentantene som ønsker å delta, melder seg på
sjølve.

Hver enkelt

-

Spørsmål om ortopediteknikere og tilbud om plass ved NGLMS?
Det er krevende å finne gode løsninger rent arealmessig, og
det er ikke en avklart løsning, men Arild følger opp for å gi mer
informasjon på neste møte.

Arild følger
opp

-

Audiograftjeneste, jf brev til SI før jul. Brukerutvalget skulle få
svar innen rimelig tid, brukerutvalget har ikke fått svar, men
stiller spørsmål om hvordan brukerutvalget formelt kan

fremme saken i det videre? Saken bør fremmes gjennom DUR,
men brukerutvalget ønsker også å ha mulighet for å arbeide
for saker direkte. Spørsmålet stilles derfor om hvordan en skal
gå fram i det videre? Arild besvarte spørsmålet med at organet
er et brukerutvalg for NGLMS, og at rollen til brukerutvalget
bør kunne avklares fra mandatet. Videre opplyste Arild om at
spørsmålet om audiograf har vært tema i ledermøte med SI,
og det er god dialog med SI v/Morten Lang-Ree som i møte før
i dag opplyste at brukerutvalget kan forvente svar før neste
møte. Arild følger opp mht avklaring av det formelle.
-

Innspill fra Skjåk; Sjukehushotellet ble nedlagt 1.1.2019. Også
på denne bakgrunn ønskes i større grad at røntgentilbudet blir
styrket ved NGLMS da brukerne opplever et svekket tilbud.
Arild tar innspillet med til dialogen med SI.

Arild følger
opp.

