Referat fra møte i Brukerutvalget
Tid:
Tirsdag 20.mai 2015, kl. 10:00 – 14:00
Sted:
Haugesund sjukehus
Tilstede:
Erland Bakken, Laila Stensletten, Ellen Stråtveit, Wenche Marie Schiefloe,
Kjell Inge Bringedal, Janniche Kristengård, Jostein Havnerås
og Gerd Lise Dalen.
Helse Fonna:
Kari Ugland og Sølvi Torvestad
Meldt frafall:
Laura Sofie Seltveit
Referent: Sølvi Torvestad
Saksnr.

Sak

21/15

Godkjenning av referat og innkalling

22/15

Referat og innkalling ble godkjent
Kommunalt LMS tilbud til diabetespasienter type 2
Presentasjon v/Aslaug Tangeraas
Prosjektleder interkommunalt samarbeid VESS kommunene
Prosjektet er et samarbeid mellom FOUSAM og VESS kommunene
(Vindafjord, Etne, Sauda og Suldal kommuner). I tillegg til informasjon om
egen sykdom og mestring, gjennomgikk diabetes pasienten et
kartleggingsverktøy med blant annet en helsetest og individuell
kartleggingssamtale. Helsetester ble gjennomført både før og etter
gjennomført kurs.
Erfaringen er at kurset har bidratt til en mer bevisst ansvars holdning for egen
sykdom. Utfordringen er allikevel om det har bidratt til varig endring i
holdning til egen livssituasjon.
Kursoppsettet ønskes videreutviklet til andre kronikergrupper som KOLS,
hjertesyke, pasienter med behov for angst- og depresjonsmestring.
Kurset er overførbart til alle kommuner

23/15

Klinikk for psykisk helsevern. Informasjon v/ funksjonsleder i Klinikk for
psykisk helsevern
 Behandlingstilbud for LAR pasienter i Helse Fonna
Rus: Ventetid for avrusning. Kapasitet
Informasjon ble gitt v/Laila Mørch, funksjonsleder poliklinikk og Anne
Mølbach Nissen, konsulent
LAR tilbudet skal etter samhandlingsreformen i 2012, likestilles med psykiatri
og somatikk.
LAR i Helse Fonna er lagt til poliklinikk, men skal desentraliseres til DPS-ene.
Mål med behandlingen er økt livskvalitet og økt mestrings- og funksjonsnivå.
Behandlingen har et stort fokus på pasient medvirkning.
For å oppnå målsettingen er det vesentlig med godt trepart - samarbeid med
bruker i sentrum. (fastlege, NAV/sosialtjenesten og spesialisthelsetjenesten).
Det er ønskelig at alle pasienter utarbeider en individuell plan. (IP)

24/15

Informasjon fra leder av BU:
1. Informasjon fra Styremøte 26.mars
2. Informasjon om BU deltakelse på styremøte 19.juni. Innspill til saker
3. Henvendelse fra leder for forskning og innovasjon i Helse Fonna
Informasjon. Sak 1.
Luftambulanse i Helse Fonna ble drøftet på styremøtet 26.mars. Helse
Fonna argumenterer for at et nytt helikopter i Helse Vest blir
geografisk lagt til Helse Fonna. Et helikopter vil bidra til å øke den
generelle akutte beredskapen og lette rekrutering til fagmiljøet.
Brukerutvalget ønsker å arbeide aktivt for i et forsøk på å påvirke Helse Vest i
sin beslutning om hvor helikopteret skal plasseres og vil gjennomføre aktive
fremstøt mot politikere og deler av næringsliv i vår region.
Informasjon. Sak 2.
Brukerutvalget er invitert til å møte i styret i Helse Fonna 19.juni.
Brukerutvalget har meldt behov for informasjon om følgende tema:
 Likepersonarbeid. Hva er Helse Fonna sin strategi for utvikling av
likepersonarbeid og hvordan jobbes det opp mot organisasjoner?


Rus/psykiatri hvilken utvikling/status er det på dette området nå når
det skal satses mer på rusbehandling. Vil økt satsing på rus ramme
tilbud innenfor somatikken?



Luftambulanse. Helikopter. Hvilken strategi og fremdrift er det her
etter vedtak som ble fattet i Helse Fonna styret den 19.6?

Informasjon. Sak 3.
Sak ble ikke kommentert på møtet
25/15

Pasientombudet Gro Snortheimsmoen
Informasjon og spørsmål
Pasientombudet for Rogaland er stasjonert i Stavanger, men har tilbud om
kontordager i Haugesund. De fleste av pasientene tar kontakt pr. telefon og
ved bruk av e-post.
Utfordringer er registrert til å være intern samhandling i sykehus, videre
henvisninger til høyere spesialist nivå, ventetid i akuttmottak og språklige
utfordringer hos fagpersonell.

26/15

Plan for utbygging av Haugesund sjukehus.
Informasjon v/prosjektleder Laila Nemeth
Det er gjort tidligere styrevedtak på at Haugesund sjukehus skal bygges ut.
Prosjektet som nå er i en konseptfase har 3 alternativ som skal vurderes og
besluttes på i styret:
 Nullalternativet. Renovering av eksisterende bygg. Ingen nybygg
 Ny vestblokk og videre utbygg mot nord
 Nybygg i nord over flere byggetrinn
10 delprosjektgrupper vil utrede kritiske tema for rett valg av løsning. Alle
prosjektgruppene vil bli representert med brukere.

27/15

BU representasjon i prosjekt og utvalg.
Kort informasjon ble gitt fra deltakere i prosjekt for LMS nettverket,
fagnettverk for barn og unge og arbeid med brukermedvirkning på rusfeltet.

28/15

Informasjon fra Samhandling v/Samhandlingssjefen

29/15

Sak ble slått i sammen med informasjon i sak 29/15
Rapport fra virksomheten, v/Samhandlingssjefen
Samhandlingssjefen viste oversikt over utskrivningsklare pasienter og antall
liggedøgn for disse.
Antall korridorpasienter er svakt økende i siste perioder. Noe som blant annet
må ses i sammenheng med et forholdsvis høyt antall utskrivningsklare
pasienter.

Helse Fonna har et forholdsvis høyt tall for reinnleggelser og det vil
igangsettes et samarbeidsprosjekt med kommuner for å få bedre oversikt
over årsak og forslag til tiltak for å redusere antall reinnleggelser.
Epikrisetiden er i april på 81%

30/15

Samhandlingsutvalget har utarbeidet en handlingsplan med fokus på å følge
tall og igangsette eventuelle tiltak for å bedre kvalitet innenfor viktige
faktorer for god samhandling. Samhandlingsindikatorer det vil være et fokus
på er innleggelsesrapporter, utskrivningsrapporter, epikriser, nettverksmøter,
individuell plan, reinnleggelser, bruk av tvang i psykiatrisk klinikk og bruk av
øyeblikkelig hjelp døgnsenger i kommunene.
Eventuelt
 Brukerrepresentant til KE (koordinerende enhet)
Kjell Inge Bringedal er valgt som ny brukerrepresentant i KE nettverket


Mulighet for å spore telefonnummer fra sjukehuset v/BU
representant
Det er ikke mulig å legge teknisk til rette for sporing av
telefonnummer fra sykehuset



A-larm. Henvendelse til Helse Fonna
A-larm er en bruker og pårørende organisasjon innen rusfeltet.
Organisasjonen ønsker å etablere seg i nordfylket. Henvendelse fra
organisasjonen er videreformidlet til Klinikk for psykisk helsevern.



Møteplan. Høst 2015
Tirsdag 8.september
Torsdag 22.oktober
Tirsdag 3.desember (felles møte RBU og BU)

