Referat fra møte i Brukerutvalget
Tid:
Torsdag 22.oktober 2015, kl.10:00 – 14:00
Sted:
Stord sjukehus
Tilstede:
Laila Stensletten, Ellen Stråtveit, Wenche Marie Schiefloe, Kjell Inge Bringedal, Jostein Havnerås,
Laura Sofie Seltveit og Gerd Lise Dalen.
Vara:
Kari Røksund møtte som vara for Erland Bakken
Åse Kallevik stilte som vara for Janniche Kristengård
Helse Fonna:
Sølvi Torvestad
Referent:
Sølvi Torvestad

Saksnr.
43/15

Sak
Godkjenning av referat og innkalling
Innkalling ble godkjent
Referat ble godkjent med merknad om behov for endring av tekst i sak 40/50:
Rett tekst skal være:
Protokoll fra styremøte i Helse Vest RHF 18.juni har lagt til følgende punkt i
vedtak: «dersom fremtidig utgreing konkluderer med økning av
helikopterkapasiteten i Helse Vest, skal Helse Fonna vurderes som nytt
lokalisasjonsalternativ»
Omvisning på Fysikalsk medisinsk rehabilitering
v/ seksjonsleder Herborg Tegle
Seksjonen diagnostiserer og behandler skader og sykdommer som har ført til
en funksjonsnedsettelse. Seksjonen arbeider også med rygg- og
skulderbehandling, ulike vurderinger og førerkortvurdering.
Seksjonen har 9 senger og mottar henvisninger
primærhelsetjenesten og fra avdelinger i Helse Fonna HF.
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fra

leger

Orientering ved klinikkdirektør Reidun Mjør:
1. Klinikk somatikk Stord. Informasjon om organisering av klinikken

i

Klinikk somatikk Stord har fra januar 2014 stedlig ledelse ved klinikkdirektør
Reidun Mjør. Støttefunksjoner og prehospitale tjenester er gjennomgående
organisert under andre klinikker. Opptaksområde for sykehuset er totalt på
49.000 innbyggere.
2. Strategi for Stord sjukehus
Mjør informerte strategiplan for perioden 2014 – 2018.
Strategiplanen har fokus på pasientbehandling, pasientsikkerhet,
tilgjengelighet til sjukehustjenester og samhandling for å gi et best mulig
tilbud til pasientene i Sunnhordland og i Helse Fonna HF sitt
opptaksområde.
3. Informasjon om gjennomført tilsyn med samhandling mellom
sjukehus og Bømlo og Stord kommuner
Tilsynet ble gjennomført i april og mai, og omfattet somatiske enheter på
Stord Sjukehus og kommunene Bømlo og Stord. Tilsynet omhandlet pasienter
som ble skrevet ut fra sjukehus med behov for kommunale tjenester i
hjemmet. Ca 80 pasienter var inkludert i tilsynet. Ingen av partene fikk avvik
eller merknader etter tilsynet. Tilsynet registrerte utfordringer med inn- og
utskrivning av pasienter og utfordringer knyttet til ulike journalsystemer. Men
det ble ikke gitt avvik da disse ikke var en del av tilsynet. Kommuner og
sjukehus følger sammen opp de utfordringer som er beskrevet.
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BU representasjon i prosjekt og utvalg.
 Informasjon fra deltakere i prosjekt
Medlemmer i Brukerutvalget informerte kort om prosjekt og utvalg som de
deltar i. Det er ønskelig at de medlemmene som representerer i prosjekt og
utvalg, sender et KORT notat til medlemmene i Brukerutvalget når det er noe
å rapportere.


Hvordan kan representantene
brukerrepresentant.

best

ivareta

vervet

som

Temaet ble ikke drøftet, men det vil bli satt på agendaen på det første møte i
Brukerutvalget 2016
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Rapport Folgefonn Distrikts Psykiatriske Senter (FDPS)
Informasjon ved seksjonsleder for FDPS Hege Lægreid Røssland
Rapport er tidligere sendt medlemmer av Brukerutvalget til orientering og
ved innkalling til møtet 22.oktober.
Hege L. Røssland gjennomgikk rapport. Rapporten omhandler både døgnpost,
dagpost og poliklinikk ved FDPS.
FDPS har et gjennomsnittlig høyere antall årsverk enn foretaket og landet for

øvrig. DPS-et har nå totalt 16 senger fordelt på tre døgnposter. Normen tilsier
at FDPS bør ha 12 senger totalt.
FDPS ønsker å beholde døgnavdelingene på Valen og ønsker å utvide det
polikliniske tilbudet i opptaksområdet.
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Prosjekt «utbygging av Haugesund sjukehus»
v/prosjektleder Laila Nemeth
Elektronisk møte
Sak ble utsatt
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Informasjon fra Styret i Helse Fonna v/leder av BU:
 Informasjon fra Helse Fonna Styremøte 25.september
Leder informerte om fremdrift i bygg prosjektet og ny lov om pasient- og
brukerrettigheter. Skillet mellom behov og rettighets pasient blir opphevet.
Alle som trenger behandling fra spesialisthelsetjenesten har rett til nødvendig
helsehjelp og har krav på en individuell frist for når helsehjelpen senest kan
igangsettes.


Rapport; evaluering av Folgefonn DPS. Høringsuttalelse fra BU til
styret i Helse Fonna
Forslag til høringsuttalelse var sendt BU medlemmene fra leder i forkant av
møtet. Forslag til uttalelse ble vedtatt med noen små endringer.
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Plan for fellesmøte Brukerutvalget i Helse Fonna og Regionalt Brukerutvalg
3.desember
Forslag til agenda for fellesmøtet er sendt representantene i forkant av
møtet. Innspill til agenda fra BU medlemmene er etterlyst, men ingen forslag
ble fremlagt på møtet.
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Møteplan 2016
Foreslått plan for møter vår 2016 ble vedtatt. Møtet som er planlagt til
17.juni er et årlig fellesmøte med Styret i foretaket
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Eventuelt
1. Årlig melding for BU 2015
Leder etterspør å få tilsendt kort informasjon/notat fra medlemmer
som deltar i prosjekt og utvalg.
2. Forslag til høringsnotat for «Strategi for Medisinsk Service Klinikk» var
sendt BU representantene før møtet. Forslag fra leder ble vedtatt med
små justeringer og videreformidlet til klinikken.

