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Fellesmøte for leder og nestleder av brukerutvalg i Helse Vest.
Orientering fra møtet ved nestleder










Hilde Christiansen, Personal- og organisasjonsdirektør i Helse Vest,
orienterte om prosjektene «Alle møter» og «Vestlandspasienten» se
vestlandspasienten.no og informasjon om prosjektet på
http://www.helse-vest.no/aktuelt/nyheter/Sider/vestlandspasienteni-alle-foretaka-.aspx
Turid Grevstad Norheim, lokal prosjektleder for prosjektet i Helse
Fonna, vil møte i BU 18.september for en orientering om prosjektet.
Anne Grimstvedt Kvalvik, leder for Program for pasientsikkerhet i
Helse Vest, orienterte om Programmet i Helse Vest og det nasjonale
pasientsikkerhetsprogrammet. Se
http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/
Pasientombudene i Helse Vest gjennomgikk årsrapport for 2013
På Berger fra RIO (Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon) foredro
om Recovery – fra sjukdomsorientering til mulighetstenkning.
Sekretær tar kontakt med Berger for å etterlyse mulighet for at han
kan møte i Brukerutvalget høst 2014 for informasjon om Recovery.
Orientering om brukerutvalgene i Helse Vest
Orientering om nye retningslinjer for brukermedvirkning i forskning.
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Brev fra Fellesaksjonen for redusert bruk av medisiner i behandlingen i
døgnpost, psykiatri (ref. sak 29/13) og notat vedlagt referat fra sist møte i
BU
Orientering ved Administrerende direktør i Helse Fonna, Olav Klausen og
Klinikk direktør, Klinikk for psykisk helsevern, Kenneth Eikeset.
Det er i dag ingen sengepost i Helse Fonna der behandlingstilbudet er
medikamentfritt. Helse Fonna har fokus på å gi et godt tilbud i samarbeid
med pasienten med utgangspunkt i recovery-tenkning. Målsetningen for all
behandling er bedring i pasienten sitt funksjonsnivå og gjøre denne i stand til
å leve et selvstendig liv. For å nå dette nytter en flere
behandlingstilnærminger til sykdomsbildet i samarbeid med pasienten.
Behandlerne legger vekt på betydningen av at pasienten har tiltro til den
behandlingen som gjennomføres. I forhold til medikamentell behandling er
dette bare en del av behandlingstilbudet. Foretaket er fokusert på å følge
anbefalinger gitt på grunnlag av forskning med hensyn til mest effektive
medikamentell behandling og informerer pasientene om dette, men det er
opp til den enkelte pasient hvorvidt de ønsker å benytte seg av det
medikamentelle behandlings-alternativet i kombinasjon med øvrig
behandling eller ikke.
Helse Fonna har et sterkt fokus på å hindre tvang i behandlingen av pasienter
med psykiske lidelser og har noen av de laveste tall for tvangsmedisinering i
Helse Vest. Tvangsmedisinering blir kun nyttet når det er fare for pasientens
liv og helse.
Pasienter som kommer i kontakt med Klinikk for psykisk helsevern får
informasjon om alternative behandlingstilbud bla via Pasient– og pårørende
mapper.
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Rapport fra virksomheten.
Ved Administrerende direktør Olav Klausen
Administrerende direktør orienterte kort om utvidede behandlingstilbud som
iverksettes på sykehusene i foretaket.
Helse Fonna har et generelt stort fokus på pasientsikkerhet og er en aktiv
aktør i Pasientsikkerhets kampanjen.
Kvalitetsparameter som rapporteres: Brystkreft, lungekreft, tykktarmskreft,
trombolysebehandling, epikrisetid, korridorpasienter, keisersnitt og
sykehusinfeksjoner og ventetid. For de fleste av disse områdene har Helse
Fonna veldig gode resultater på kvalitet. Økonomien i foretaket er også svært
god og ligger bedre enn budsjettert.
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Forslag til prioriterte tema for oppfølging i BU, høst 2014. Tema er hentet
fra årlig melding. Foreslåtte tema er fremhevet med rød skrift
 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
Forslag til prioriterte tema ble støttet av BU medlemmene med kommentar
om at det også bør være en prioritering av psykisk helsevern og rus.
Det ble også foreslått å invitere flere fagsystem til å orientere om sitt
fagområde.
Leder og nestleder er av BU vil lage en plan for hvordan de prioriterte
områdene skal behandles i BU. Medlemmene av Brukerutvalget oppfordres til
å gi innspill.
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Evaluering av samhandlingsavtalene.
Informasjon ved sekretær
Samhandlingsavtalene mellom foretak og kommuner evalueres hvert år. De
fleste av de gjennomførte endringer har gått på forenkling av tekst og
redigering som ikke har praktiske konsekvenser for partene sine plikter etter
avtalene.
Samhandlingsutvalget mener at det viktigste nå er å arbeide med å få
avtalene godt implementert
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Kort informasjon fra brukere som deltar i prosjekt og utvalg
Gerd Lise Dalen informerte kort om prosjekt som omhandler
brukermedvirkning i FouSam http://www.helsetorgmodellen.net/
Vedlagt finner dere referat fra Nils Magne Kloster fra Arbeidsutvalget for
koordinerende enheter rehabilitering og habilitering i Helse Fonna
foretaksområde.
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Informasjon:
1. Nyåpning av fysikalsk medisinsk poliklinikk på Stord Sjukehus
Åpning av poliklinikken ble markert 28.mai. Fysikalsk medisinsk poliklinikk
gir behandlingstilbud til mennesker som har rygg og eller skulderplager.
De har også noe tilbud til pasienter med andre muskel-leddplager og til
mennesker med spastisitet.
2. BU representanter i tvisteløysingsorgan
Representanter fra Brukerutvalget er Gerd Lise Dalen og Anne Gurine
Sætre. Organet skal drøfte og anbefale løsning for partene i samsvar med
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Tema

retningslinjer for tvisteløsning som er informert i den overordna
samhandlingsavtalen mellom kommuner og Helse Fonna foretak.
3. Erfaringskonferansen 10.april
Invitasjonen var sendt Brukerutvalget. Informasjon om konferansen kan
du finne på http://www.helsetorgmodellen.net/
4. Ny sekretær i RBU (Regionalt Brukerutvalg), Kristin Osland Lexow
5. Notat vedlagt agenda: Nasjonal helse- og sykehusplan
Innspill ønskes fra Else Berit Ingvaldsen som er RBU representant i
ekspertgruppe 1 som består av pasienter og pårørende. Eventuelle innspill
sendes Ingvaldsen eller leder av Brukerutvalget innen 18.september.
6. Høringsnotat. Plan for rehabilitering og habilitering i Helse Fonna
Klinikkdirektør, Medisinsk Klinikk vil være til stede i møtet 18.september
for å informere om planen.
Eventuelt:
1. Tilbud til Brukerutvalget om deltakelse på konferanser.
Brukerutvalget ønsker en oversikt med plan for konferanser for neste halvår
for lettere å kunne prioritere
2. Forankring av faglige føringer.
Hvordan forankres faglige anbefalinger i helseforetakene hos
behandlingspersonell og hvordan sikrer arbeidsgiver at disse følges.
Problemstilling om kompatibilitet mellom pace maker og MR ble drøftet.
Spørsmålet vil bli fulgt opp og tilbakemelding vil bli gitt BU på neste møte
Informasjon om status for Idefaseprosjektet i Helse Fonna.
v/prosjektleder Vidar Støyva.
Prosjektleder informerte om overordnet utviklingsplan for utbygging av
Haugesund sjukehus og presenterte de forskjellige alternativ som skal
utredes. To av alternativene vil senere bli valgt for en grundigere analyse.
Det er et mål at første byggetrinn skal være ferdig Q1 2020
Prosjektets overordnede mål er å legge til rette for et mer driftseffektivt
sjukehus som understøtter god pasientbehandling, utvikling av
behandlingsmetoder, samhandling med andre og gode arbeidsplasser for
tilsette.

