Referat fra møte i Brukerutvalget
Tid:
Mandag 17.februar 2014, kl.10:00 – 14:00
Sted:
Haugesund sjukehus
Tilstede:
Erland Bakken, Otto Blokhus, Jostein Havnerås, Nils Magne Kloster, Wenche Marie Schiefloe,
Anne Bjørg Hovda, Gerd Lise Dalen, Kåre Ystanes, Kjell Steinar Andersen, Anne Grete Stake,
og Anne Gurine Sætre(varamedlem)
Helse Fonna: Kari Ugland, samhandlingssjef og Sølvi Torvestad, samhandlingskoordinator
Referent: Sølvi Torvestad

Saksnr
1/14

Sak
Godkjenning av referat og innkalling
Referat og innkalling er godkjent

2/14

Ønske om mer effektive møter/rolleavklaring.
Sak innmeldt av Anne Gurine Sætre
Konklusjon med hensyn til noen av problemstillingene som ble drøftet:
 Utforming av agenda; det er ønskelig med en innkalling som har en
logisk rekkefølge
 Ønskelig med en tydeliggjøring av forventninger/oppfølging fra BUrepresentanter av tema som er satt på agendaen
 Antall tema på møtene; ønske om færre tema
 Kort notat fra de BU medlemmene som deltar i råd og utvalg, sendes
leder eller nestleder i forkant av møtene
 Viktig med godt planlagte arbeidsutvalgsmøter (AU møter)
 Fast på agendaen bør være «gjennomgang av styresaker» slik at saker
kan prioriteres drøftet hvis nødvendig.
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Presentasjon fra Samhandlingssjefen:
1. Organisatoriske endringer i Helse Fonna
2. Utskrivningsklare pasienter i Helse Fonna
3. Referat fra Topplederforum 30. 01.14
1.
De somatiske seksjonene (indremedisinsk seksjon, seksjon for rehabilitering,
kirurgisk seksjon, gyn/fødeseksjon, seksjon akuttmottak og anestesi og felles
intensiv og poliklinikk) for Stord sjukehus blir samlet i somatisk klinikk Stord,
med en klinikkdirektør for somatikk (nivå 2 leder)

Anestesi- og intensivseksjonen ved Haugesund sjukehus blir flyttet til
Kirurgisk klinikk Haugesund.
Fagsjefstillingen blir endret til fagdirektør og vil få ansvar for flere av
stabsfunksjonene som nå ligger direkte under administrerende direktør
(kvalitet, pasientsikkerhet, forsking, smittevern, foretaksjurist, beredskap og
samhandling)
2.
Samhandlingssjefen la fram tall for utskrivningsklare pasienter. Det er fortsatt
noen kommuner som skiller seg ut med hensyn til problemstillinger knyttet til
mottak av utskrivningsklare pasienter
3.
Hovedtema i topplederforumet 30.01.2014 var Velferdsteknologi. Forumet
fikk også en presentasjon av arbeidet i felles FOU (Forskning- og
utviklingsenheten). Videre informerte leder av Samhandlingsutvalget om
utskifting av medlemmer og om forestående arbeide med evaluering av
samarbeidsavtaler.
Referat fra Topplederforum ligger på Helse Fonna nett.
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Brev fra Fellesaksjonen for redusert bruk av medisiner i behandlingen i
døgnpost, psykiatri. (ref. sak 29/13)
Svar fra klinikkdirektør og notat fra Brukerråd
Brukerutvalget ved leder og nestleder vil stile et notat til ledelsen i Klinikk for
psykisk helsevern med spørsmål om hvilke planer foretaket har for
tilrettelegging av medisinfrie avdelinger. Forslag til notat vil bli sendt BUmedlemmene i forkant av neste møte.
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Notat angående behov for elektronisk kommunikasjon mellom foretak og
foretak - fastleger
Helse Vest IKT har fått ansvar for prosjekt som arbeider for å tilrettelegge
mulighet for elektronisk meldingsutveksling mellom foretak og legekontor.
Elektroniske henvisninger og epikriser sendes og mottas for en rekke
legekontor og forhåpentligvis for alle LK i Helse Fonna i løpet av 2014.
Det arbeides også med mulighet for å kunne sende dialogmeldinger og
vedlegg.
Det er teknisk mulig å overføre pasientinformasjon/samhandle elektronisk på
tvers av foretakene, men lovverket setter begrensninger. Pasienten må i
hvert tilfelle gi sitt samtykke til at informasjon deles.
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Informasjon fra brukere som deltar i prosjekt og utvalg
Det er ønskelig at brukerrepresentanter som deltar i prosjekt og utvalg,
sender et kort notat i forkant av møtene til leder av BU
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Behov for ny brukerrepresentant i Nettverk for læring- og mestringstilbud
(LMS)Haugesund sjukehusområde
Gerd Lise Dalen ble valgt til ny brukerrepresentant. Vara
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Behov for brukerrepresentant, vara i prosjekt «idefase Haugesund
sjukehus».
Gerd Lise Dalen ble valgt til ny brukerrepresentant. Vara
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Informasjons saker:
1. Årlig melding fra BU.
Årlig melding er sendt foretaket
2. Felles retningslinjer for BU i Helse Vest.
Høringsnotat og videre prosess.
Høringsfrist er utsatt med 1 måned og saken vil være klar til styret i
Helse Vest på det planlagte møtet 02. april. Etter dette blir de nye
retningslinjene lagt frem for Helse Fonna sitt styre.
3. Pasient – og pårørende mapper i Klinikk for psykisk helsevern.
Brukerutvalgs representant Anne Gurine Sætre har deltatt i arbeidet
med utforming av mappe og brosjyrer. Mappe med blant annet
informasjon om rutiner og de ulike rollene som ansatte har, blir gitt
alle pasienter og pårørende i Klinikk for psykisk helsevern.
4. Parfyme fri tilrettelegging i sykehus.
Helse Fonna har mottatt et skriv fra Forbund for Kjemisk
Miljøintoleranse; skrivet er informert om til de ansatte på intranett.

TEMA

1. Informasjon om smertepoliklinikken i Odda ved klinikkdirektør for
Medisinsk klinikk Laila Nemeth
Presentasjon ble gitt av sykepleier Siv Brattespe:
Fagressurser på poliklinikken er lege, sykepleier, psykolog og fysioterapeut;
alle profesjonene arbeider i 30% stillinger ved poliklinikken med unntak av
psykologen som arbeider i en 20% stilling.
Pasientene blir henvist fra fastlege, og frist for vurdering av henvisning er 30
dager. Pasienten har krav om å få et tilbud innen 4 måneder. Poliklinikken har
ingen fristbrudd.
Smertepoliklinikken har et mål om å gi pasientene et individuelt tilpasset
tilbud, og i epikrisen som sendes fastlegen gis det konkrete forslag til videre
hjelp og oppfølging.
Presentasjon er lagt ved referatet.
2. Informasjon om prosjektet PLO (Pleie- og Omsorgs meldinger) ved
prosjektleder i Helse Fonna, Elin Ullsund Hansen
Standardiserte elektroniske meldinger blir sendt mellom foretak og pleie- og

omsorgsavdelinger i kommunene i forbindelse med inn- og utskrivning av
pasienter. All korrespondanse blir lagt i journal.
En innarbeidet rutine for elektronisk meldingsflyt bidrar til en kvalitetssikret
pasient flyt og at personale for mer tid til pasienten.
Antall tilknyttede kommuner er pr. i dag 7. Målet er at alle 19 kommuner i
Helse Fonna skal kunne kommunisere elektronisk med foretaket innen 2014
Presentasjon er lagt ved referatet.

