Referat fra møte i Brukerutvalget
Tid:
Torsdag 27.10.2014, kl.10:00 – 14:00
Sted:
Haugesund sjukehus
Tilstede:
Erland Bakken, Kjell Steinar Andersen, Anne Grete Stake, Otto Blokhus, Nils Magne Kloster,
Wenche Marie Schiefloe, Kåre Ystanes og Gerd Lise Dalen
Forhindret fra å komme:
Anne Bjørg Hovda og Jostein Havnerås,
Helse Fonna: Sølvi Torvestad, Samhandlingskoordinator
Referent: Sølvi Torvestad

Saksnr

Sak

36/14

Godkjenning av referat og innkalling
Referat og innkalling er godkjent

37/14

Rapport fra virksomheten.
Ved Klinikkdirektør Medisinsk Klinikk, Laila Nemeth
Nemeth orienterte om følgende tema:
1. Fristbrudd og ventelister:
Helse Fonna har et stort fokus på fristbrudd og ventelister og har utarbeidet
gode styringsverktøy for kontroll.
2. «Alle møter» Vestlandspasienten:
Prosjektet omhandler blant annet elektronisk oppgaveplanlegging og mer
lettfattelig tekst i brev som sendes pasientene sammen med informasjon om
time. Alle oppsatte timer i foretaket kan søkes opp på
www.Vestlandspasienten.no I tillegg mottar alle timer i posten. Se for øvrig
sak 32/14
3. Systematisk gjennomgang av alle pasientforløp:
Helse Fonna har blant annet gjennomgått pasientforløp innen fagområdene
hjerneslag, KOLS, intensiv og akuttmottak.
Fokus for prosjektene er å finne forbedringsområder, felles prosedyrer og god
utnytting av tilgjengelig kapasitet.
4. Nybygg:
Helse Fonna er nå ferdig med idefase og går etter styrevedtak over i en konseptfase

For mer informasjon se sak: 31/14
38/14

Revidert plan for habilitering og rehabilitering i Helse Fonna.
Ved Klinikkdirektør Laila Nemeth
Plan er tidligere sendt BU medlemmene
Forslag til revidert plan for perioden 2014 – 2019 er godkjent av Styret i Helse
Fonna HF. Det er varslet en nasjonal opptrappingsplan innen områdene
habilitering og rehabilitering, i så fall vil vår lokale plan bli justert i tråd med
denne. En slik opptrappingsplan vil være klar tidligst i 2016
Endringer/tillegg i revidert plan er:
Hjerneslags-forløp. Bruk av private ideelle organisasjoner og fag og forskning.
Revidert plan skisserer hele behandlingsforløpet
Tilbud Innen spesialisert rehabilitering i Helse Fonna:
9 senger med høy pleiefaktor på Stord Sjukehus. Spesialisert rehabilitering i
Helse Fonna er faglig strukturert som teamarbeid hvor legespesialister,
sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped og ved behov
ernæringsfysiolog, samarbeider tett.
Avdelingen har også en poliklinisk virksomhet, og Helse Fonna driver
ambulant virksomhet innen habilitering, KOLS og tidlig støttet utskrivning av
pasienter til kommunehelsetjenesten.
Pasienter med mange funksjonsutfall er prioritert til behandling i spesialisert
rehabilitering på Stord.
Helse fonna har i tillegg et godt samarbeid med HSR/Rehab.Vest. Tilbudet kan
benyttes til pasienter som har behov for rehabilitering på et lavere
omsorgsnivå.
Det er også av vesentlig viktighet at kommunene har et godt
rehabiliteringstilbud da de fleste pasienter med rehabiliteringsbehov har
størst utbytte av et tilbud i eget hjem.
Spesialisert rehabilitering for enkelte pasientgrupper er sentralisert til Helse
Bergen.

39/14

Plan for Spesialisthelsetjenester til eldre i Helse Fonna 2014-2019
– oppfølging av regional og nasjonal plan.
Informasjon om arbeid med revidering av plan.
Ved Klinikkdirektør Laila Nemeth
Utkast til plan var vedlagt innkallingen
Det er et mål at planen skal ferdigstilles i løpet av 2014
Revider plan skal være gjeldende for perioden 2014 – 2019

Det er forventet en stor økning av eldre over 70 år frem mot 2025, og det vil
medføre utfordringer for både sykehus og kommune sektoren.
Helse Fonna vil i følge planen, gjennomføre et økt fokus på akutt geriatrisk
behandling og ha et tettere samarbeid mellom avdeling for alders psykiatri og
geriatri.
40/14
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«Recovery – fra sykehusorientering til mulighetstenkning»
Foredrag ved Pål Berger, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon(RIO) og
medlem av RBU (Regionalt brukerutvalg, Helse Vest)
Berger fortalte om filosofien bak recovery tenkningen.
Likemannsarbeid og erfaringskompetanse er et fokus i arbeidet med den
rusavhengige.
Rus behandling i Helse Fonna
Orientering ved ruskoordinator Bernt Netland
Rustilbudet i Helse Fonna omfatter:
 LAR (legemiddelassistert rehabilitering) behandling
 Avrusingsavdeling/Akutt rusbehandling
 Akutt behandling. Somatikk. Tilbud i alle sjukehus I Helse Fonna
(eks delir og andre livstruende tilstander)
 Oppsøkende behandlingsteam
 Ungdoms enhet på KDPS (gjelder for ungdom over 18 år)
 Tilbud innen 4 DPS (Distrikts psykiatrisk senter)
 ROP (Rus og psykiatri) avdeling tilbud på Haugesund sjukehus. 7
senger.
 Helse Fonna samarbeider med Haugaland A-senter. De har tilbud om
28 døgnplasser, poliklinikk og egen familieavdeling samt 2
brukerstyrte senger
 Familieambulatoriet. (gravide med behov for oppfølging i svangerskap
og til barnet er 6 år)
 Rus somatikk prosjektet. (pasienter innlagt hjerteavdelingen blir
kartlagt for bruk av rusmidler)
Pasienter blir vurdert for behandling ved andre institusjoner i Helse Vest og
ved andre helseforetak ved behov.

42/14

Informasjons saker:
1. Arbeid med å utarbeide retningslinjer for brukermedvirkning for
arbeide i FOUSAM. Informasjon ved BU representant Gerd Lise Dalen.
Informasjon er utsatt til etter behandling i Samhandlingsutvalget
2. Nye medlemmer av BU. Innmelding fra organisasjonene.

Helse Fonna har mottatt tilbakemelding fra de fleste organisasjonene. Styret i
Helse Fonna vil bli fremlagt forslag til kandidater på møtet i november.
3. Plan for opplæring av BU representantene
Brukerrepresentantene har mottatt tilbud om opplæring fra FFO Hordaland.
Tilbudet er gjeldende også for medlemmer av andre organisasjoner.
Helse Fonna vil i samarbeid med de andre foretakene utarbeide forslag til en
felles opplærings dag i februar.
4. Reiseregninger. Sekretær oppfordrer Bu representantene til å sende
oversikt over deltakelse på møte og reiseutgifter fortløpende. Frist for
innsending av reiseregninger for 2014 er 18.desember.
5. Tentativ møteplan. Første BU møte i 2015, vil bli planlagt til månedskiftet januar/februar. Forslag til møteplan for 2015 vil bli fremlagt for nytt
BU på første møte.
43/14

Eventuelt
1.
Nils Magne Kloster spilte inn sak om Wi-Fi; trådløst nettverk. I hvilken grad er
dette bygget ut på Stord Sjukehus?
Sekretær for BU sjekker status til neste møte.
2.
Nils Magne Kloster stilte spørsmål der han refererte til en pasient som hadde
behov for radiologisk undersøkelse p.g.a. mulig brudd. Han ble avvist av
legevakten på Stord med begrunnelse om at Stord Sjukehus ikke har dette
tilbudet på ettermiddagen:
Laila Nemeth: Stord Sjukehus har tilbud om radiologiske undersøkelser hele
døgnet.
Pasienten oppfordres til evt å drøfte tilbakemeldingen han fikk med
ansvarlige på legevakten.

