Referat fra møte i Brukerutvalget
Tid:
Torsdag 18.09.2014, kl.10:00 – 14:00
Sted:
Haugesund sjukehus
Tilstede:
Erland Bakken, Kjell Steinar Andreassen, Anne Grete Stake, Otto Blokhus, Jostein Havnerås,
Nils Magne Kloster, Wenche Marie Schiefloe, Anne Bjørg Hovda, Gerd Lise Dalen,
Anne Gurine Sætre (vara)
Forhindret fra å komme:
Kåre Ystanes
Helse Fonna: Kari Ugland, Samhandlingssjef og Sølvi Torvestad, Samhandlingskoordinator
Referent: Sølvi Torvestad
Saksnr
27/14

Sak
Godkjenning av referat og innkalling
Referat og innkalling er godkjent

28/14

Kurs i Helsepedagogikk. Gruppebasert opplæring av pasient og pårørende
med mål om økt mestring.
Informasjon v/Sigrid Bøthun, Lærings – og mestringssenteret (LMS)
Kurs i helsepedagogikk er utviklet i samarbeid med representanter fra BU og
har vært gjennomført to ganger før.
Representanter til arbeidsgruppen for 2014 er Laila Stensletten og Wenche
Evensen som begge er med i LM-nettverket.



Kurset beskrevet i utsendt brosjyre, er på grunn av for få påmeldte
besluttet utsatt til januar 2015. BU vil få brosjyre tilsendt på nytt og
det er ønskelig at denne blir videresendt til egne organisasjoner.
Kurstilbud i helsepedagogikk med fokus på ungdom er planlagt til
20.oktober og 3.november. Dette kurset har spesielt mange påmeldte
fra kommunene og går som planlagt på Hemmingstad bydelshus.

Bøthun refererte også til to arbeidsgrupper som er under arbeid:
 Arbeid med å utarbeide retningslinjer for brukermedvirkning for
arbeid i FOUSAM- her deltar Gerd Lise Dalen og Bengt Sundfør som
brukerrepresentanter og arbeidet forventes lagt fram for
Samhandlingsutvalget i oktober.



29/14

Arbeid med å kartlegge brukerorganisasjonenes tilbud for å
synliggjøre deres bidrag inn i ulike pasientløp og bidra til å få til god
struktur på samhandling med organisasjonene for utvikling av læring
og mestringstilbud lokalt. Tre brukerrepresentanter er med i dette
arbeidet med utgangspunkt fra deltakelse i LM-nettverket; Gerd Lise
Dalen, Laila Stensletten og Wenche Evensen

Plan for akuttmedisinske tjenester utenfor sjukehus.
Informasjon om forslag til revidert plan. Informasjon v/Anne Marie Tveita,
konstituert klinikkdirektør Medisinsk Service Klinikk
Planen bygger på tidligere plan og målet med planen er å bidra til å sikre
befolkningen effektive og fremtidsrettede akuttmedisinske tjenester av høy
kvalitet utenfor sykehus.
Disse tjenestene skal videreutvikles som en del av kjernevirksomheten i
helseforetaket.
Planen har et sterkt fokus på kvalitet, kompetanse, rett ressursutnytting og et
godt samarbeid med blant annet kommunene.
Administrerende direktør ba Brukerutvalget om innspill/kommentarer til
planutkastet som skal behandles av styret 24.september.
Vedlagt finner du uttalelsen fra BU
Se ellers vedlagt presentasjon for mer informasjon om planen
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Plan for oppfølging av prioriterte tema for BU høst-2014. v/leder og
nestleder
 Reduksjon av ventetider og fristbrudd
 Kreftbehandling
 Følgje opp tal for uønskte hendelser og tal fra pasientregister
 Psykisk helsevern og rus
Møtet 27.oktober vil ha fokus på psykisk helsevern og rus. Pål Berger fra RIO
(Rusmisbrukernes interesseorganisasjon) vil holde et innlegg og Bernt
Netland, ruskoordinator i Helse Fonna vil informere om tilbudet til
ruspasienter i Helse Fonna.
Elisabeth Huseby er invitert til desember møtet. Hun er kvalitetskoordinator i
Helse Fonna og vil bla informere om pasient sikkerhet.
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Informasjons saker:
 Arbeid med revidering av plan «Plan for eldre medisin».
v/BU representant Erland Bakken

Bakken vil representere brukerutvalget i arbeidet. Planen vil gjelde for
perioden 2014 – 2019 og vil ha fokus på tilbud innen Alderspsykiatri og
Geriatri.


Oversikt over planer for konferanser høst 2014.
1. Forskningskonferansen: 13.november 2014.
Konferansen arrangeres av FOUSAM
2. Rehabiliteringsuken 2014.
Medlemmene av Brukerutvalget inviteres til å delta på fagdag i
rehabiliteringsuken. Fagdagen er 20.oktober. Informasjon ble vedlagt
innkallingen


Oppnevning av nye medlemmer i Brukerutvalget, januar
2015. Ny sammensetning av BU
Informasjon med oppfordring om å melde navn på Brukerrepresentanter
er sendt organisasjonene. De regionale retningslinjer oppfordrer
foretakene til å ha en sammensetning på 7-10 medlemmer med
varamedlemmer. Helse Fonna har vedtatt at vi ønsker en grense på 9
representanter pluss vara i Brukerutvalget. Fordelingen av representanter
mellom organisasjonene blir da fra januar 2015:
4 representanter fra FOU (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon), 2 fra
SAFO (Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner), 1 fra
Eldrerådet, 1 fra Kreftforeningen og 1 ressurs fra RIO (Rusmisbrukernes
interesseorganisasjon).
 Idéfaseprosjektet. Status for prosjektet v/nestleder
Prosjektet idéfase, Haugesund sjukehus startet januar -14. Grunnlaget for
iverksetting av idéfasen er mandatet som ble vedtatt av styret i Helse
Fonna HF 02.10.13
Idéfasen for Haugesund sjukehus har eit utbyggingsperspektiv fram til
2020.
En utbygging må legge til rette for at en kan rehabilitere eksisterende
bygningsmasse i Haugesund
Prosjektet anbefaler i tillegg til Nullalternativet (kun utvidet
rehabiliteringstilbud) og ta med alternativ 2 NY Nordblokk satt sammen
med ny Vestblokk og alternativ 3 Ny Nordblokk uten ny Vestblokk videre i
i fasen med å utrede alternative konsept. Alternativene vil bli utredet i to
eller flere byggetrinn.
De forskjellige alternativ vil bli Styrebehandlet oktober 2014. Etter
gjennomført styrebehandling i Helse Fonna HF vil rapporten bli sendt til Helse
Vest RHF
Anbuds runde er planlagt til høst 2015 og byggestart i 2016/17.
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«Alle møter». Vestlandspasienten. Informasjon om prosjekt v/prosjektleder i
Helse Fonna Turid Grevstad Norheim
Se Vestlandspasienten og vedlagt presentasjon
Målet med nettsiden er:
Lett tilgjengelig informasjon til pasienter i Helse Vest
Flere pasienter møter til planlagt time
Bedre og mer effektiv planlegging pa poliklinikken
Pasienten far tildelt time første gang sjukehuset tar kontakt
Prosjektet har inkluder et brukerpanel med brukerrepresentant fra BU i
Helse Fonna og RBU (Regionalt Bruker Utvalg). Brukerpanelet har bestått
av 8 personer og skal nå etter 1 år byttes ut.
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Kort informasjon fra brukere som deltar i prosjekt og utvalg
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Nils Magne Kloster har deltatt i arbeid med planlegging av
Rehabiliterings uken (se sak 31/14)
Gerd Lise Dalen deltar i LMS gruppe (Lærings og Mestring Senter) og
har deltatt i arbeid med forslag til best brukermedvirkning i FOUSAM
arbeidet.
Jostein Havnerås informerte fra Idefaseprosjektet (se sak 31/14) og
møte i Topplederforumet på Stord. Kommunale Ø-hjelps tilbud var
hovedtema på møtet. Se Topplederforum for mer utfyllende
informasjon.

Rapport fra virksomheten
Ved Fagdirektør Haldis Økland Lier
Haldis Økland Lier er ny Fagdirektør i Helse Fonna, hun begynte i stillingen
mai 2014. Hun leder fag- og foretaksutvikling som består av fagområdene,
jus, forskning, IKT, Kvalitet og pasientsikkerhet, samhandling, smittevern og
biblioteket.
Økland Lier vil møte i Brukerutvalget når hun har anledning til det for å
informere fra Nasjonale kvalitetsindikatorer og rapportere fra virksomheten.
Helse Fonna har et stort fokus på ventetider og fristbrudd. For informasjon
om tall for kvalitetsindikatorer; se vedlagt presentasjon.
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Eventuelt
1. Omhandler sak 26/14. Punkt 2. «Forankring av faglige føringer»: Det er
laget rutiner for å sikre nødvendig dialog mellom fagmiljøene for dermed å
sikre rett oppfølging av pasienter som er avhengig av vedtatte rutiner i flere
fagmiljø.
2. Pasienttransport. Anbud er gitt Sandeid taxi. Kommentar fra BU
representant fra Sauda om at det for befolkningen i Sauda oppleves som

svært lenge å vente på taxi. Sak er kommentert fra Adm.dir. på møtet i
Topplederforumet. Problemstilling knyttet til lang avstand og dermed lang
ventetid på taxi, skal tas hensyn til ved neste anbudsrunde.

