Protokoll fra møte i Brukerutvalget i Helse Fonna
Tid: Mandag 05.02.2018 kl. 10.00-14.00
Sted: Haugaland Distriktpsykiatriske Senter (HDPS)
Tilstede:
Laila Stensletten
Janne Elin Thronsen
Alf Anvedsen
Berit Askevold Eriksen
Synnøve Solbakken
Kjell Inge Bringedal
Einar Schibevaag
Vara:
Heidi Larsen Wåge
Fra administrasjonen:
Kari Ugland
Sølvi Torvestad
Meldt forfall:
Karl Olaf Sundfør
Referent: Sølvi Torvestad
Saksnr.
1/2018

Sak
Godkjenning innkalling
Godkjenning av protokoll fra møte 14.12.2017
Innkalling og protokoll er godkjent med en kommentar fra repr. Anvedsen:
Brukerutvalget har i tidligere møte drøftet eventuell signering av møteprotokoll,
saken er ikke konkludert og ønskes videreført til et senere møte

2/2018

Prosjekt utviklingsplan for Helse Fonna.
Informasjon ved prosjektleder Reidun Mjør.
Mjør informerte om bakgrunnen for prosjektet som har som formål å legge til rette
for god og framtidsrettet pasientbehandling og bruk av ressurser for å skape
pasienten sin helsetjeneste.
Føringer for planen er Nasjonal helse - og sykehusplan, Helse 2035- strategi for Helse
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Vest, oppdragsdokument/styringsdokument og regionale planer og prosjekt. Lokale
føringer er prosjekt nytt bygg Haugesund, rapport fra prosjekt Odda sjukehus og
Stord sjukehus.
Utviklingsarbeidet har som mål å imøtekomme pasientenes forventninger om god
informasjon, medvirkning/samvalg, sømløse tjenester, tilgang til nye
behandlingsmetoder, tilgang til nye medikament, kort ventetid, høy kvalitet og god
pasientopplevelse.
Utviklingsplanen skal ferdigstilles innen 30.juni. Forslag til plan skal deretter
styrebehandles i Helse Fonna HF og behandles av styret i Helse Vest.
Mjør ønsker Innspill fra Brukerutvalget på hva som er viktig for
brukerne/pasientene? Innspill kan sendes til Mjør på e-post: Mjør, Reidun
Rasmussen reidun.rasmussen.mjor@helse-fonna.no

3/2018

Innspill til sak 53/2017 punkt 3 innkalling av vararepresentant til BU
AU la fram forslag til vedtak i saken:
1. Medlemmer i Brukerutvalget melder forfall til sekretær i utvalget
2. Sekretær kaller inn vara fra aktuell paraplyorganisasjon
3. Når vara fra paraplyorganisasjon er forhindret fra å møte, kaller sekretær inn
vara etter nummerert liste
Forslag ble godkjent

4/2018

Informasjon om forskningsseksjonen i Helse Fonna
Ved Anne Lise Kvalevaag, seksjonsleder forskning og innovasjon i Helse Fonna
Kvalevaag kunne dessverre ikke møte og saken blir videreført til neste møte 3.april

5/2018

System for rapportering av prosjekt
Oppfølging av sak 59/2017 og vedlagte innspill fra representant Anvedsen.




Brukerrepresentantene må benytte mal for rapportering av prosjekt.
Sekretær sørger for at det kan skrives elektronisk direkte inn i skjemaet.
Utfylt skjema sendes til sekretær og leder av BU senest 1 uke før BU møtet.
Sekretær videresender informasjon til medlemmene av BU; notat vil bli
vedlagt innkallingen.
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6/2018

Brukerrepresentanter som ikke er med i Brukerutvalget og som deltar i
prosjekt og utvalg oppfordres til å rapportere status og eventuelle
utfordringer i arbeidet til Brukerutvalget. Brukeren kan om ønskelig inviteres
inn i BU for en presentasjon og for veiledning i arbeidet.

Informasjon og tilbakemeldinger fra prosjekt
Ved leder av Brukerutvalget
BU representantene Janne-Elin Thronsen og Laila Stensletten rapporterte fra
prosjekt som de deltar i, ingen spesielle utfordringer ble rapportert.

7/2018

Saker fra leder av Brukerutvalget
1. Informasjon fra styremøtet 12.januar
Leder presenterte en oppsummering av tema som ble drøftet i styremøtet
19.desember 2017 og 12.januar 2018. Styret har et kontinuerlig fokus på kvalitet og
økonomi.
Brukerutvalget drøftet hvordan BU best kan gi innspill til saker som angår kvalitet på
tjenestene.
Det ble enighet om å prioritere utskrivningsklare pasienter med oversikt over antall
pasienter og antall liggedøgn som tema for det neste møte i Brukerutvalget.
Samhandlingssjefen vil i tillegg orientere om Riksrevisjonens rapport etter tilsynet
med samhandlingen mellom sykehus og kommuner om utskrivningsklare pasienter.
Fagsjef er invitert til å delta på det neste møtet i BU 3.april. Hun vil orientere om
kvalitetsindikatorer og krav til kvalitet.

2. Informasjon fra Topplederforum 25. januar
Samhandlingsutvalget er arrangør av det årlige forumet og tema for årets samling
var «Forskning i kommunene – hvorfor skal vi bry oss?»
Det er etter hvert tydeligere forventninger om forskning i kommunene.
Samhandlingsutvalget har derfor startet et arbeide med å se på en videre utvikling av
FOUSAM for å understøtte dette. Det er etablert en arbeidsgruppe som har kartlagt
alle kommunene, og kartleggingen vil være viktig i arbeidet framover.
Topplederforumet var et inspirerende møte for alle parter og alle kommuner og
foretak var godt representert.
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3. Kvalitetsdagen 2018. Invitasjon
Helse Vest sin årlige kvalitetskonferanse blir i år arrangert i Haugesund 25. og
26.april. Konferansen er en viktig møteplass for alle som arbeider med
pasientsikkerhet, kvalitetsforbedring og kvalitetsregistre i Helse Vest.
Brukerutvalget kan møte med 2 deltakere.
Interesserte melder til sekretær innen 1.mars

4. Status. Arbeid med årlig melding
Utkast til årlig melding for BU 2017 vil bli sendt medlemmene av Brukerutvalget for
innspill/kommentarer.
Medlemmene av BU oppfordres spesielt til å melde forslag til fokus områder som
utvalget ønsker å prioritere i 2018
Frist for tilbakemelding er 15.februar

Eventuelt

1. Behov for brukerrepresentanter til prosjekt Bygg 2020
Leder av prosjekt Bygg 2020 har meldt behov for brukerrepresentanter til følgende
prosjekt:
Ombygg pasientkantiner, ekspedisjon og pasientsignal og til gruppe hjerte/lunge
MIO
Sekretær har videreformidlet navn på 2 representanter fra BU som ønsker å delta i
arbeidet i de to førstnevnte utviklingsprosjektene.
Sekretær har meldt navn på bruker fra LHL som ønsker å arbeide i gruppen
hjerte/lunge MIO, denne representanten er registrert i brukerbanken.
2. Nye satser 2018. Skjema er oppdatert
Nye satser for honorering av medlemmer i Brukerutvalget er gjeldende fra
01.01.2018. Informasjon om oppdaterte satser finnes i retningslinjene for
brukerutvalg på Helse Fonna sin nettside.
3. Etikk konferanse i Tysvær 28. februar
Tre medlemmer av Brukerutvalget har meldt sin interesse. Sekretær har
videreformidlet navn på disse.
4. Årsplan for styret i Helse Fonna
Årsplan var lagt ved møteinnkallingen. Tema som BU ønsker å ha et spesielt fokus på
meldes til sekretær og leder og vil bli lagt inn i års hjulet til Brukerutvalget
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5. Forslag om konferanse om brukermedvirkning. Notat fra E. Schibevaag.
Det ble en diskusjon om mulige tiltak for best tilrettelegging for en eventuell
konferanse. Representant Anvedsen meldte et forslag til vedtak i saken:
«Brukerutvalget stiller seg positiv til initiativet fra brukerrepresentant E.S. og hans
vurderinger vedrørende konferanse om brukermedvirkning. Brukerutvalget foreslår
at det opprettes en komite til å forberede konferansen og foreslår at komiteen er
representert med resurser fra både brukerutvalget og administrasjonen i foretaket.
Komiteen foreslår også at ordfører i Haugesund kommune, Arne Christian Mohn
tiltrer komiteen.»
6. Notat angående rutine for overføring av pasienter fra annet sykehus.
Notat er sendt Brukerutvalget av vararepresentant Else Berit Ingvaldsen.
Representanten ønsker en orientering fra sykehuset på gjeldende rutiner og hva som
kan gjøres for å forbedre disse. Saken settes opp til møte 3.april.
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