REFERAT FRA KLUBBMØTE
Dato

År

Referent

23. mars

2017

Egil Stokken

Tilstede: 15 stykker.
President Bjørn Erik ønsket velkommen og innledet møtet med interessante
hendelser fra akkurat dagen i dag, 23. mars:


1903 – Brødrene Wright søker om patent for sin oppfinnelse av flyet.



Fødselsdager:
o 1960 – Espen Beranek Holm, norsk rockemusiker
o Jevgenij Grisjin (1931-2005), førstemann under 40 sekunder på
500 m, på den berømte skøytebanen Medeo, Alma Ata 27. januar
1963.

3-minutt:
Svein Tore stilte et godt, velbegrunnet spørsmål om hvor høy den reelle
arbeidsledigheten egentlig er i Norge. Han refererte til statistikker fra
velrenommerte og seriøse instanser: NAV, Statistisk sentralbyrå (SSB) og
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) ved sjefsøkonom Dørum. NAV oppgir
2,8 %, SSB 4,7 % og NHO v/Dørum 7,8 %. Årsaken kan syntes å være at man
beregner tallene basert på internasjonale kriterier. Dørum har laget en ny
statistikk. Den viser at ca. 30 % av den arbeidsføre andel av befolkningen er
arbeidsledig, og andelen øker. Det gir grunnlag for bekymring.
Presidenten slo et slag for programmet fremover. Følg med! Allerede neste
uke kommer redaktøren i Kanalen, Tor Espen Simonsen, med temaet:
kommunesammenslåing.
Kveldens hovedattraksjon: Else Jorunn Saga, Pasient- og brukerombud for
Telemark.



Else Jorunn Saga er oppvokst i Vassås, Lunde. Her fikk hun en meget
solid grunnskoleopplæring, ifølge Per Harald.



Ytterligere en kvalitet fra oppveksten i Lunde: Hun gikk ut av Lunde 9årige skole i 1985, sammen med Olav Årmot. Olav var den høyeste i
kullet, og Else Jorunn nesten den minste.



Hun var kultursekretær i Nome i 1992, med ansvar for BandakNorsjøkanalens 100-års jubileum.



Senere har hun bl.a. vært journalist i Telemarksendingen.



Hun er dessuten svigerdatteren til Miklos, noe som i seg selv borger
for kvalitet.

Som pasient- og brukerombud for
Telemark er hennes oppgave å hjelpe
brukerne i spørsmål om helsetjenester,
samt å gi råd og veiledning om rettigheter
man har som pasient.
Else Jorunn arbeider i en bransje hvor det
meste er trist og leit. Hun hadde ønsket at
hennes jobb var overflødig, men slik er det
dessverre ikke.
Else Jorunn tok oss med inn i sin hverdag
som ombud. Hun redegjorde på en
glimrende måte for oppgavene, og

Pasient- og brukerombudet i Telemark, Else
Jorunn Saga

dokumenterte disse med interessante tall.
Forsamlingen var engasjert, lyttet intenst, og stilte mange gode spørsmål.
Det var tydelig at dette virkelig var et tema som fenget.
Kontoret ligger i Skien, på Skagerak arena, har fire medarbeider (foruten Else
Jorunn jurist, sykepleier og helsesekretær). De to sistnevnte har begge
studert helserett.
Pasient- og brukerombudet et lavterskeltilbud, og er gratis for «kundene».
I 2016 hadde kontoret 613 henvendelser (godt over 700 aktiviteter) av
Sykehuset Telemarks totalt ca. 230 000 pasienthenvendelser. Totalt for
landet har ombudene ca. 15 000 henvendelser.

Pasient- og brukerombudet gir informasjon, råd og veiledning, og bistår
dessuten med søknader.
Ombudet foretar seg intet uten at pasientens samtykke. Alvorlige hendelser
henvises til fylkeslegen.
Av presidenten fikk Else Jorun «Ulefossdame». Det må virkelig være noe å
glede seg over når man er fra Lunde.

Vin til Einar.
Napp til Asbjørn.

