Referat fra møte i Brukerutvalget
Tid:
Torsdag 18.12.2014, kl.10:00 – 14:00
Sted:
Haugesund sjukehus
Tilstede:
Erland Bakken, Kjell Steinar Andersen, Otto Blokhus, Nils Magne Kloster, Wenche Marie
Schiefloe, Anne Bjørg Hovda, Jostein Havnerås og Gerd Lise Dalen.
Vararepresentanter: Anne Gurine Sætre og Else Berit Ingvaldsen
Forhindret fra å komme:
Kåre Ystanes og Anne Grete Stake
Helse Fonna: Sølvi Torvestad, Samhandlingskoordinator
Referent: Sølvi Torvestad

Saksnr

Sak

44/14

Godkjenning av referat og innkalling
Referat og innkalling er godkjent.
Kommentar til sak 43/14 (eventuelt)
Wi-FI, trådløst nettverk i Helse Fonna. Plan for utbygging:
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Stord sykehus er delvis dekket (Det er lagt kabler i 3. og 4. etasje samt
2.etg Vest), videre utbygging skjer i forbindelse med andre
byggetekniske arbeider grunnet asbest problematikk
Odda og Valen sykehus og DPS-ene vil bli kablet i løpet av 2015
Haugesund sjukehus skal være dekket i løpet av 2014

Rapport fra virksomheten. Informasjon ved fagdirektør
Fagdirektør orienterte om nasjonale kvalitetsindikatorer for 2.tertial 2014:
Fagdirektør viste diagram som informerer utviklingen over tid for start av
behandling av brystkreft, lungekreft og tykktarmskreft. For alle kreftformer er
det et nasjonalt krav og et mål om at minst 80% av pasientene skal starte
behandling innen 20 dager etter at henvisning er mottatt
spesialisthelsetjenesten. Helse Fonna kan vise til gode tall sammenlignet med
både andre foretak i Helse Vest og hele landet. Unntak er brystkreft og det er
et stort fokus på å finne årsaken.

Fagdirektør viste oversikt også over andre kvalitets indikatorer og snitt
ventetid for behandling. På de fleste diagnoseområder ligger Helse Fonna
ganske likt og gjerne litt bedre ann enn landet for øvrig.
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Pakkeforløp kreft. Informasjon ved fagdirektør
Helsedirektoratet har utarbeidet pakkeforløp for kreft (dvs. krav til standard
pasientforløp som er faglig basert og normgivende) etter oppdrag fra Helse –
og omsorgsdepartementet.
Målet er å bidra til rask utredning og behandlingsstart uten unødvendig
ventetid, slik at utredningsperioden blir forutsigbar og minst mulig belastende
for den enkelte pasient.
Foretakene vil bli målt på definerte punkt i prosessen. Målingene er et viktig
hjelpemiddel for å finne flaskehalser i forløpet.
Fra 1.januar 2015 starter foretakene opp med pakkeforløpene for brystkreft,
prostatakreft, tykk- og endetarmskreft og lungekreft.
I løpet av 2015 vil de resterende pakkeforløpene komme; det er totalt
planlagt 29 pakkeforløps beskrivelser.
Det er utarbeidet diagnoseveiledere til hvert pakkeløp som skal benyttes hos
fastlegene ved henvisning videre til pakkeforløp i spesialisttjenesten og det er
viktig at henvisningen blir merket «pakkeforløp». Det er også utarbeidet
informasjonsskriv til pasient.
Ved alle avdelinger og sykehus som utreder og behandler kreft, blir det ansatt
forløpskoordinatorer som blir sentrale i planlegging og tilrettelegging.
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Pasientsikkerhet. Status og plan for videre arbeid. Informasjon ved Elisabeth
Huseby, rådgiver for pasientsikkerhet i Helse Fonna
Pasientsikkerhetskampanjen er et nasjonalt prosjekt med et 5 årig program.
Alle innsatsområder skal være implementert i løpet av 2015.
Pasientsikkerhet er vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens
ytelser eller mangel på ytelser. Fokus er arbeid med forebygging.
Kampanjen arbeider etter tre hovedmål: redusere antall pasientskader, bygge
varige strukturer og system for pasientsikkerhet og forbedre
pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten.
Effekt av tiltak overvåkes ved hjelp av rapporter i styringsportalen og
manuelle «tellinger» (dager uten fall, dager uten trykksår).

Helse Fonna er en pådriver innen fallforebygging. Andre fokusområder er
pakkeforløp kreft, ortopedi, gastrokirurgi, trygge fødsler, medisinsk intensive
team, ny triagering (traumerangering) i akuttmottak. Men det er også fokus
på trygg pleie, lederopplæring og oppstart av nye mål områder.
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Årlig melding for Brukerutvalget 2014
Gjennomgang og godkjenning v/ leder av BU
Årlig melding for BU var sendt medlemmene av BU i forkant av møtet.
Forslag til årlig melding ble gjennomgått og godkjent
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Årlig melding for Helse Fonna 2014
Kommentarer/merknader fra BU til styret i Helse Fonna HF.
Årlig melding for Helse Fonna var sendt medlemmene av BU i forkant av
møtet.
Utvalget utarbeidet et notat med kommentarer. Notatet er sendt
Administrerende Direktør for fremlegg for Styret i Helse Fonna i januar 2015.
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Retningslinjer for BU medvirkning i FOUsam. (Se FOUsam )
Informasjon ved sekretær
Samhandlingsutvalget (SU) gav FOUsam oppdrag med å utarbeide
retningslinjer for å sikre reell brukermedvirkning i arbeid/prosjekt som
igangsettes i regi av FOUSAM. Arbeidsgruppen har vært sammensatt av
representanter fra Brukerutvalget, Brukerråd, HSH, kommune, LMS og
FOUSAM.
Målet er å skape et godt samarbeid mellom brukermedvirker og
tjenesteapparatet.
Forslag til tiltak omfatter arbeid for opplæring, oppfølging og ivaretakelse av
brukermedvirkning, organisering og administrering, i tillegg til retningslinjer
og rutiner.
For å sikre gjennomgående brukermedvirkning i FOUSAM, foreslo
arbeidsgruppen å tilsette erfarings/brukermedarbeider i 20% stilling i teamet.
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Samhandlingsutvalget er positiv til en 20% brukermedarbeider, men dette
forutsetter at finansiering er ordnet. FOUSAM sjekker ut muligheter for
ekstern finansiering.
Status oversikt. Brukermedvirkning i råd og utvalg
Oversikt over BU medlemmenes representasjon i prosjekt, råd og utvalg ble

gjennomgått og oppdatert.
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Planlagte møter i 2015
Se oversikt i innkalling
Eventuelt
Otto Blokkhus stilte spørsmål om ventetid på audiograf i Helse Fonna og om
kontroll må foregå på det sykehuset hvor du har gjennomført behandling.
Sekretær for Bu sjekker status til neste møte

