Referat brukerutvalg NGLMS 01-2018

Tid:

Onsdag 14. mars kl. 10.30-13.30

Sted: Møterom Spranget, NGLMS (i samme gang som auditoriet)
Tilstede: Åse Harstad, Eva Høgberget, Kristen Mathias Hyrve, Brynjar Berge,
Torhild Skog, Anne Grøsland, Bente Sulheim Ovesen, Arild Kongsrud, Iren
Ramsøy, Morten Lange-Ree
Saks
nr.

Saker

Ansvar

1/18

Godkjenning av saksliste

Åse

Sakslisten har blitt utsendt og godkjent
2/18

Godkjenning av referat fra sist møte

Åse

Mange nye medlemmer som ikke var tilstede på sist møte. Sist referat
mangler og har ikke blitt sendt ut. Det kan derfor ikke gjennomgås.
Referatet forsøkes fremskaffet og sendes til alle i utvalget.
Komunalsjef Iren Ramsøy skriver årsmelding for 2017, og sender
denne ut til gjennomgang.
3/18

Presentasjon av ny virksomhetsleder

Arild

Arild Kongsrud begynte som virksomhetsleder NGLMS 03.01.18 og
han tar en kort presentasjon.
Utvalget tar presentasjonen til etterretning.
4/18

Konstituering av utvalget

Åse

Utvalget konstituerer seg selv og gjennomfører valg.
Valg av leder og nestleder og en kort presentasjon av medlemmer
Ny leder av utvalget er enstemmig valgt

: Åse Harstad

Ny nestleder av utvalget er enstemmig valgt

: Eva Høgberget

Sammensetning av medlemmene i utvalget har blitt godkjent av
kommunalsjef på vegne av rådmannen i Sel kommune og 6K.
En kort presentasjon av alle medlemmer i utvalget og litt om hvem de
representerer.
5/18

Mandat og forslag til møteplan for Brukerutvalget
Gjennomgang av mandatet til brukerrådet med beskrivelse av roller
og samarbeid med andre utvalg (6K helse, kommuneoverlegeforum,
fastlegeforum, kvalitetsutvalg)
Åse går i gjennom hele mandatet i felleskap. Mandatet som var lagt
frem inneholder mangler opp mot det som sist ble justert. Det må
fremskaffes riktig mandat, eller gjennomgås på nytt og oppdateres.
Utvalget tar gjennomgangen til etterretning.
Forslag til møteplan
Møteplanen er lagt ut for hele året, med 3 til gjennom året i forkant

Åse

av DUR møtene.
Dato, klokkeslett og møterom for møtene blir:
13.06.18

kl.1100 – 1400 Auditoriet LMS

19.09.18

kl.1000 – 1300 Auditoriet LMS

26.11.18

kl.1000 – 1300 Auditoriet LMS

Det blir også lagt med e-postaddresser til alle medlemmene i
brukerutvalget med referatet.
Navn:
Utvalgsleder:

e-post:

tlf:

aaharsta@online.no

99293395

Fron

evahogbe@gmail.com

95818438

Sel

Kristen Mathias Hyrve

kristen@hyrve.net

91687537

Skjåk

Brynjar Berge

brynjar60@hotmail.no

Torild Skog

torilla@outlook.com

93641037

Lesja

Anne Grøsland

angroesl@online.no

90528076

Vågå

Bente K.Sulheim Ovesen

bente@spiterstulen.no

97977213

Lom

Åse Harstad
Nestleder:
Eva Høgberget
Medlemmer:

97500194

Dovre

Virksomhetsleder undersøker regler vedrørende kompensasjon for
tapt arbeidsfortjeneste, og hvilket møtesatser som gjelder i 2018 for
utvalgsmedlemmer og utvalgsleder.
6/18

Taushetserklæring nye medlemmer

Åse

Alle nye medlemmer har signert og levert inn taushetserklæring
7/18

Brukermedvirkningskurs

Åse

Åse informerer muligheter for kurs i brukermedvirkning, og informerer
om at hun vil innhente informasjon rundt ulike tilbud som er
tilgjengelige.
7/18

Status og samhandling med spesialisthelsetjenesten
Gjennomgang av rapport og handlingsplan NGLMS. Morten Lang-Ree
er invitert fra PreHospitale tjenester.

Arild/Morten
Lang -Ree

Morten Lang-Ree går i gjennom rapporten og handlingsplanen. Det
utvidede tilbudet på hørsel, som skulle komme i gang fra nyttår 2018
blir spesielt etterspurt i utvalget.
Det blir også informert om det utvidete røntgentilbudet ved NGLMS,
der det i samarbeid med SI holdes åpent på alle helligdager og med
beredskapsvakt hver kveld frem til og med 01. påskedag.
Brukerutvalget tar gjennomgangen og informasjonen til etterretning.
8/18

Representant fra brukerutvalget i DUR
Brukerutvalget spiller inn til førstkommende DUR-møte at de ber om
at de kan få inn en fast representant i DUR-møtene for å sikre god
brukermedvirkning. Det vises til lignende praksis ved Valdres LMS og
SI. Forespørsel om dette sendes kommunalsjef og DUR.

Åse

Viser ellers til vedlegg utsendt som en del av innkalling til møtet.

