Referat fra møte i Brukerutvalget
Tid:
Torsdag 15.01.2015, kl. 10:00 – 13:00
Sted:
Haugesund sjukehus
Tilstede:
Erland Bakken, Laila Stensletten, Laura Sofie Seltveit, Ellen Stråtveit, Wenche Marie
Schiefloe, Kjell Inge Bringedal, Janniche Kristengård, Jostein Havnerås, Gerd Lise Dalen.
Vararepresentanter: Janne Elin K. Thronsen, Åse Kallevik, Berit Askevold Eriksen
Representanter fra gammelt brukerutvalg: Nils Magne Kloster, Kjell Steinar Andersen, Anne
Grete Stake
Forhindret fra å komme:
Kåre Ystanes og Kari Røksund
Helse Fonna:
Kari Ugland og Sølvi Torvestad
Referent: Sølvi Torvestad

Saksnr.

Sak

01/15

Velkommen og presentasjonsrunde
Leder av Brukerutvalget ønsket velkommen og gjennomførte en
presentasjons runde.

02/15

Godkjenning av referat og innkalling
Referat og innkalling er godkjent med en kommentar til sak 54/14.
Kommentar til sak 54/14:
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 har mottatt tilbakemelding fra fagansvarlig audiograf på øre-nesehals avdelingen: For nyhenviste pasienter er det en ventetid på ca. 3 mnd. Pr.
i dag får pasienten time til tilpassing av høreapparat eller kontroll innen 3-4
uker. Time til service på høreapparat varierer veldig fra noen dager til ett par
uker.

03/15

Regionale retningslinjer for Brukerutvalg i Helse Vest
Gjennomgang av strategi og retningslinjer v/Samhandlingssjef
De regionale retningslinjer er sendt Brukerutvalget i forkant av møtet.
Samhandlingssjefen valgte i sin presentasjon å fokusere på
brukermedvirkning på systemnivå. Mål for brukermedvirkning på systemnivå
er:
 sikre god kvalitet på helsetjenestene
 sikre likeverdig tilbud til alle
 sikre deltagelse og forankring i utvikling av tjenestetilbudet

Erfaring som brukerrepresentant ved to brukere
Nils Magne Kloster og Gerd Lise Dalen fikk i forkant av møtet oppdrag med å
orientere opplevd erfaring som brukerrepresentant i Helse Fonna HF:
Begge representantene nevnte utfordring med markedsføring av arbeidet i
brukerutvalget; hvordan kan arbeidet best gjøres kjent overfor egen
organisasjon, foretak og samfunn?
De fortalte om egne erfaringer med dårlig logistikk i sykehus og utfordring
med overføring av ansvar til kommunene.
Brukerrepresentantene har opplevd arbeid i prosjekt som svært interessant
og utviklende. De har en generell opplevelse av at brukerutvalget har og har
hatt en funksjon. Men er allikevel bekymret for om de har klart å utfordre
eget foretak i tilstrekkelig grad.
04/15

Årlig melding for Brukerutvalget i Helse Fonna 2014
Orientering v/leder
Leder gjennomgikk Årlig melding for 2014.
Meldingen er tidligere gjennomgått og godkjent i brukerutvalget på møtet
18. desember.
Meldingen vil bli lagt frem for styret på møtet 27. mars.
Leder minnet om at nytt Brukerutvalg må vedta egne satsningsområder for
sitt arbeid.

05/15

Oversikt over brukermedvirkning i råd og utvalg
v/sekretær
Sekretær gjennomgikk oversikt over status for brukermedvirkning i prosjekt
og utvalg.
En kort orientering fra brukerrepresentant som deltar i prosjekt, er fast
innslag på møtene i brukerutvalget.

Fagnettverk for barn og unge er under etablering, og det etterlyses to brukerrepresentanter til nettverket. I følge mandat er det Brukerutvalget som skal
rekruttere brukerrepresentant til nettverket. Det er for dette fagnettverket et
uttrykt ønske at brukerrepresentanten representerer en ungdom eller
forelder.
Mandatet for fagnettverket ligger vedlagt referatet. Det er ønskelig med en
snarlig tilbakemelding med forslag på navn på representanter. Frist for å
melde representant til FOUSAM (Forskning, utvikling og samhandling) er
30.januar. Sekretær må motta tilbakemelding fra BU senest 28.januar.
Se om ønskelig informasjon om FOUSAM nettsiden: FOUSAM
06/15

07/15

Takk til gammelt brukerutvalg
Helse Fonna takker alle avtroppende brukerrepresentanter for godt
samarbeid i perioden!
De fremmøtte representanter fra avtroppende utvalg mottok en velfortjent
blomst og takk fra samshandlingssjefen og leder av brukerutvalget.
Møteplan for 2015
 11.februar. Felles opplærings seminar for brukerutvalgene i Helse
Vest. Vara er også invitert.
Frist for påmelding er onsdag 28. januar. De som ønsker å delta melder
dette til sekretær. Vi kjører i felles bil fra Haugesund sykehus dagen før,
og har av den grunn behov for informasjon om hvem som ønsker å sitte
på. Avreise vil sannsynligvis bli en gang etter kl.15:00
 2. og 3. juni. Fellesmøte for brukerutvalg i Helse Vest
OBS: dato er endret!


3.desember. Fellesmøte RBU (regionalt brukerutvalg) og BU
(Brukerutvalget i Helse Fonna)



Forslag til møtedatoer vår 2015:
Tirsdag 24.mars
Onsdag 20.mai
Tentativ møtedato: Tirsdag 16.juni

De forslåtte datoer ble vedtatt
08/15

Eventuelt
Sekretær informerte:
 Reiseregning med dato og oversikt over deltakelse på møter og
utgifter til reise, sendes sekretær i etterkant av møtet. Mal for oversikt
er sendt representantene. Gjeldende satser for honorar ble informert.
 Kurs i helsepedagogikk. Informasjon er sendt tidligere. Påmelding skjer

direkte til kursansvarlig. Frist for påmelding er 26.januar
09/15

Konstituering av nytt Brukerutvalg
Nytt Brukerutvalg konstituerte seg.
Leder av utvalget er Jostein Havnerås
Nestleder er Laila Stensletten

