Referat fra møte i Brukerutvalget i Helse Fonna
Tid:
Torsdag 3.desember 2015, kl.14:00 – 15:00 (Møtet ble gjennomført som siste del av fellesmøte
mellom RBU og BU; se eget referat)
Sted:
Amanda hotell, Haugesund
Tilstede:
Ellen Stråtveit, Wenche Marie Schiefloe, Jostein Havnerås, Laura Sofie Seltveit, Gerd Lise Dalen,
Janniche Kristengård
Forhindret fra å møte:
Erland Bakken, Laila Stensletten og Kjell Inge Bringedal
Vara :
Janne-Elin Kvalheim Thronsen og Berit Askevold Eriksen
Helse Fonna:
Sølvi Torvestad
Referent:
Sølvi Torvestad

Saksnr.
51/15

Sak
Godkjenning av innkalling og referat
Innkalling og referat fra møtet 22.oktober ble godkjent

52/15

Status for Bygg prosjekt i Helse Fonna v/prosjektleder

53/15

Tema ble ikke informert da Brukerutvalget ikke hadde meldt behov for en
statusoppdatering i forkant av møtet. Informasjonsmøte vil bli arrangert på
Haugesund sjukehus fredag 11.desember.
Årlig melding 2015 for Helse Fonna.
Brukerutvalgets innspill til utkast til årlig melding v/leder av BU
Medlemmer av BU ble oppfordret til å sende innspill i forkant av møtet. Et
komprimert forslag til tekst i notat ble sendt fra leder i forkant av møtet og ble
gjennomgått og godkjent i møtet

54/15

Eventuelt:
1. Årlig melding 2015 for Brukerutvalget i Helse Fonna v/leder
Utkast til årlig melding er sendt BU i forkant av møtet. Leder ønsker innspill fra
medlemmer av Brukerutvalget, innspill må være sendt leder innen 20.desember.
Årlig melding vil bli fremlagt på neste møte i BU; 27.januar

2. Prosjekt Bygg 2020. v/leder
Styringsgruppen har fremlagt plan for delprosesser i forbindelse med nybygg.
Det er meldt behov for brukerrepresentanter til delprosjekt gruppene.
Det ble i møte foreslått at det gjennomføres en evaluering av brukermedvirkning
i prosjektet. De av BB medlemmene som har deltatt i prosjekt Bygg 2020, lager
et notat som omhandler egen opplevelse av brukermedvirkning. Sekretær i
Brukerutvalget gjennomfører dialog med ansvarlig for prosjekt Bygg 2020 for å
drøfte behov for brukermedvirkning i delprosjektene.

