Referat fra møte i Brukerutvalget
Tid:
Mandag 17.mars 2014, kl.10:00 – 14:00
Sted:
Haugesund sjukehus
Tilstede:
Otto Blokhus, Jostein Havnerås, Nils Magne Kloster, Wenche Marie Schiefloe, Anne Bjørg
Hovda, Gerd Lise Dalen, Kåre Ystanes, Anne Grete Stake
Forhindret fra å komme:
Erland Bakken og Kjell Steinar Anderssen
Helse Fonna: Kari Ugland, samhandlingssjef og Sølvi Torvestad, samhandlingskoordinator
Referent: Sølvi Torvestad
Saksnr
10/14

Sak
Godkjenning av referat og innkalling
Referat og innkalling er godkjent med en merknad til teknisk endring i referat.
Endring er gjennomført.

11/14

Aktuelle styresaker
Jostein Havnerås informerte om aktuelle styresaker for Brukerutvalget:
 Utviklingsplan for Helse Fonna. Bygningsmasse og parkering
 Rapport fra Kvalitetsutvalget på meldte avvik i NPR
 Omstilling, Odda sjukehus; rutiner for bemanningssenter og
utarbeiding av informasjonsfolder med oversikt over
behandlingstilbudet ved sykehuset
 Eidfjord kommune skal fortsatt tilhøre Odda sjukehus og Helse Fonna,
men kan benytte Voss sjukehus både til planlagte og øyeblikkelig hjelp
innleggelser
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Årlig melding for brukerutvalget; aktuelle saker for oppfølging.
 Kvalitet og pasientsikkerhet
 Reduksjon av ventetider og fristbrudd
 Kreftbehandling
 Psykisk helsevern og rus
 Følgje opp tal for uønskte hendelser og tal fra pasientregister
 Korridorpasienter og utskrivningsklare pasienter som kommunene
ikke kan ta imot til forventa tid
Vil på det neste møtet drøfte BU prioritering av de oppførte saker
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Brev fra Fellesaksjonen for redusert bruk av medisiner i behandlingen i
døgnpost, psykiatri (ref.sak 29/13). Brukerutvalget ved leder og nestleder
vil stile forslag til et notat til ledelsen i Klinikk for psykisk helsevern.
Forslag til notat ble gitt BU medlemmene på møtet. Medlemmene stiller seg
bak notatet og ønsker at uttalelsen skal sendes styret i Helse Fonna.
Notat ligger vedlagt referatet
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Henvendelse fra pasientforeningene i Rogaland angående ivaretakelse av
hele mennesket og lærings og mestringstilbud til kreftpasienter
Brev ble diskutert. Saken blir videreført til neste møte i Brukerutvalget hvor
representanter fra LMS (lærings- og mestringssenteret) i Helse Fonna blir
invitert for informasjon og diskusjon
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Kort informasjon fra BU representanter som deltar i råd og utvalg
Jostein Havnerås informerte fra idefase prosjektet:
Sykehuset har et forventet økt arealbehov på 11.000m2 i 2020. samtidig som
flere av dagens bygg har en dårlig teknisk og funksjonell tilstand og må
oppgraderes. Det er også behov for dobbelt så mange parkeringsplasser enn
det antall vi har i dag.
Nils Magne Koster informerte:
Prosjekt ny hoveddør, Haugesund sjukehus; prosjekt er avsluttet
Prosjekt «smarte skjermer». Har deltatt på 1.møte. Prosjektet omhandler
pasientens mulighet til og bruk av pc under behandling på sykehus
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Oppnevning av nye Brukerrepresentanter. Utsatt til januar 2015
I forbindelse med utarbeiding av felles regionale retningslinjer for
Brukerutvalg i Helse Vest, er det foreslått et felles tidspunkt for oppnevning
av nye brukerrepresentanter i utvalgene. Foreslått tidspunkt er januar. Nytt
Brukerutvalg i Helse Fonna vil derfor konstituere seg januar 2015
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Informasjon fra Samhandlingssjefen

18/14

Samhandlingssjefen orienterte om arbeid med videreføring av
Samhandlingsreformen. Det er blant annet utarbeidet en revidert veileder for
etablering av øyeblikkelig hjelp tilbud i kommunene. Det pågår forskning med
bakgrunn i foreløpige resultat fra Samhandlingsreformen (med bakgrunn i
2012 tall). Hun informerte videre at det fremover vil bli et sterkt fokus på
rehabilitering, habilitering, psykisk helse og RUS.
Informasjons saker
1. Regionale retningslinjer for brukerutvalg i Helse Vest. Høringsnotat

fra Helse Fonna er vedlagt
BU hadde ingen kommentar til høringsnotatet
2. Regionalt møte for ledere og nestledere av Brukerutvalg i Helse Vest
skal arrangeres 4 og 5. juni i Bergen (lunsj til lunsj møte)
Innspill til agenda sendes leder eller sekretær i BU
Forslag til fremlegg fra BU i Helse Fonna vil bli drøftet på møtet i mai
3. Erfaringskonferansen 2014. «Samhandling gir gode pasientforløp».
Konferansen arrangeres på Stord 10.april
Brukerutvalgets representanter kan melde seg på konferansen.
Eventuelle utgifter knyttet til reise vil bli dekket
4. Neste møte i Brukerutvalget er 20.mai 2014
Det er da usikkert om det planlagte møtet 19. juni vil bli opprettholdt
Tema

Informasjon ved Administrerende Direktør Olav Klausen. KL 10:00 – 10:45
1. Gjennomgang av Styringsdokument 2014. Styringsdokumentet ligger
vedlagt
2. Informasjon om Brystkreftsenter i Helse Fonna
Styringsdokumentet
Styringsdokumentet er uttrykk for den politiske styringen av foretakene og er
bygd på oppdragsdokumentet fra staten. Styringsdokumentet for 2014
erstatter ikke de gamle styringsdokumentene som fortsatt er gjeldende.
Se for øvrig vedlagt presentasjon
Brystkreftsenter
Et brystdiagnostisk senter som vil gi et tilbud om screening til kvinner mellom
50 – 70 år. Planen er at senteret i Helse Fonna skal være opprettet innen
2016 og overta denne oppgaven for pasienter i vårt nedslagsfelt. Granskning
av bildene foregår i dag i Helse Stavanger, men mange av pasientene blir
operert ved Haugesund sjukehus.

