Referat fra møte i Brukerutvalget
Tid:
Tirsdag 8.september 2015, kl.10:00 – 14:00
Sted:
Haugesund sjukehus
Tilstede:
Laila Stensletten, Ellen Stråtveit, Wenche Marie Schiefloe,
Kjell Inge Bringedal, Janniche Kristengård, Jostein Havnerås, Laura Sofie Seltveit
og Gerd Lise Dalen.
Vara:
Kari Røksund møtte som vara for Erland Bakken
Helse Fonna:
Sølvi Torvestad
Referent:
Sølvi Torvestad

Saksnr.
35/15

Sak
Godkjenning av referat og innkalling
Referat og innkalling ble godkjent
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Pasientsikkerhetskampanjen. Legemiddelsamstemming
v/Elisabeth Huseby
Samstemming av legemiddellister er ett av tolv innsatsområder i
pasientsikkerhetsprogrammet. Manglende samstemming av legemiddellister
er kjent som et betydelig pasientsikkerhetsproblem både nasjonalt og
internasjonalt. Eldre er av flere årsaker spesielt utsatt og risikoen er særlig
stor ved skifte av omsorgsnivå.
I arbeidet med legemiddelsamstemming har alle et stort ansvar. Om du
bruker to eller flere medisiner skal du alltid be om en oppdatert
legemiddelliste fra din fastlege eller etter et sykehusopphold. Meningen er at
pasienten selv kan bidra til å sikre trygg behandling ved å avklare
misforståelser om hvilke medisiner pasienten bruker, hvilken dose som er
korrekt og hvilke bivirkninger som kan forventes.
Haugesund sjukehus er pilot på prosjektet «Bare spør!» Det er utarbeidet et
pasienthefte som skal bidra med å styrke pasientene i møte med
helsetjenesten. Heftet foreslår viktige spørsmål pasientene kan stille ved
undersøkelser, diagnose og behandling. Helse Fonna planlegger oppstart av
«Bare Spør» i uke 47
Hefte vil bli sendt brukerutvalgsmedlemmene når det foreligger. Helse Fonna

ønsker at disse skal distribueres til organisasjonene og at kronikerne blir gjort
oppmerksom på eget ansvar i møte med helsevesenet. Heftet kan også lastes
ned fra Helsenorge.no.
Helse Fonna oppfordrer representanter i Brukerutvalget til å forankre
informasjon om pasientsikkerhetskampanjen Legemiddelsamstemming i egen
organisasjon og i alle brukersammenhenger.
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Erfaringskonsulent i FOUSAM Liv Alsaker Sande
Informasjon om rollen som erfaringskonsulent
Sande informerte om FOUSAM (Forskning, utvikling og samhandling) og
intensjonen bak etablering av et samarbeid mellom Helse Fonna HF,
kommuner i regionen og HSH.
For informasjon om FOUSAM, se www.fousam.no
Retningslinjer for brukermedvirkning i FOUSAM er tilnærmet lik
retningslinjene for brukermedvirkning i Helse Fonna HF.
Sande er ansatt som erfaringskonsulent siden april 2015. Stillingen er
foreløpig et engasjement i 20% stilling med varighet på 1 år.
Erfaringskonsulentens hovedoppgaver er å påse at retningslinjer for
brukermedvirkning i FOUSAM prosjekt blir fulgt og i samarbeid med sekretær
for BU i Helse Fonna, å rekruttere brukere til «Brukerbank». Sande er også
brukerrepresentant i flere prosjekt, nettverk og arbeidsgrupper.
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BU representasjon i prosjekt og utvalg.
 Valg av representanter
 Informasjon fra deltakere i prosjekt
Oversikt over brukermedvirkning i prosjekt og utvalg ble gjennomgått og
endring av ressurser som skal representere brukerne ble vedtatt.
Redigert plan for brukermedvirkning blir sendt medlemmene av utvalget.
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Prosjekt «utbygging av Haugesund sjukehus»
Informasjon v/prosjektleder Laila Nemeth
Prosjektet er nå inne i en konseptfase, med frist til mars 2016 på å konkludere
med ett alternativ som skal fremlegges styret i Helse Fonna på møte i mai
2016.
Fase 1 av prosjektet som skal fremlegges styret, har en del prinsipielle
føringer for drift.
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Leder av Brukerutvalget
Informasjon
RBU (Regionalt Brukerutvalg) har sendt en uttalelse til styret i Helse Vest hvor
de utrykker sin støtte til at en fremtidig vurdering av helikopter i Helse Vest

legges til Helse Fonna.
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Styringsdokumentet 2015. Status for rapportering
Informasjon ved klinikkdirektør Anne Hilde Bjøntegård
Styringsdokumentet er gitt til hvert foretak på bakgrunn
oppdragsdokument som de regionale foretakene får fra eier/statsråd.

av

Særlige fokusområder i 2015 er «pasientens helsetjeneste»,
brukerorientering, pasientsikkerhet og kvalitet, bedre IKT løsninger, «Den
gylne regel», «vestlandspasienten».
Foretakene rapporterer månedlig, per tertial og halvårlig på konkrete mål
innenfor de forskjellige områdene. Det kan komme tilleggsdokument til
oppdragsdokumentet i løpet av året. Ved årets slutt rapporteres
måloppnåelse samlet i «årlig melding» tilbake til eier.
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Informasjon ved fagdirektør Haldis Økland Lier:
 Kvalitetsutvalget i Helse Fonna
Kvalitetsutvalget er et lovpålagt organ.(Lov om spesialisthelsetjenesten § 3-4)
Utvalget er en del av internkontrollen i foretaket og er et rådgivende organ
for ledelsen.
Kvalitetsutvalget er satt sammen av representanter fra hver klinikk:
smittevern, brukerrepresentant, kvalitet- og sikkerhetssjef, fagdirektør (leder
av utvalget) og sekretær. Utvalget har i tillegg representant fra området som
er spesifikt risiko utsatt. I 2013, 2014 og 2015 har fagområdet fødselshjelp
hvert prioritert.
Utvalget vil som regel ha ett møte i måneden og minst 8 møter i året.
Utvalget arrangerer en årlig Kvalitetsdag hvor alle ansatte er invitert.
 Presentasjon av kvalitetsindikatorer
Fagdirektør informerte at det 27.august ble publisert oppdaterte tall for flere
kvalitetsindikatorer: se www.helse-norge.no
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Se for øvrig vedlagt presentasjon
Eventuelt
 Rapport om brukermedvirkning i helseforskning.
Rapport er sendt Brukerutvalget fra sekretær i RBU (Regionalt Brukerutvalg).
Det vil bli arrangert et felles seminar for forskningsledere, forskere og
brukerutvalg i Helse Vest. Det er ikke vedtatt enda om brukerutvalg stiller
fulltallige eller om kun utvalgte representanter skal delta.

