Referat fra fellesmøte mellom RBU og BU i Helse Fonna
Tid:
Torsdag 3.desember 2015, kl.10:00 – 14:00
Sted:
Amanda hotell, Haugesund
Tilstede:
RBU: Pål Berger, Elisabet Salte, Kari Toftøy-Andersen, Sven Hove, Oddveig Birkeland
BU i Helse Fonna: Ellen Stråtveit, Wenche Marie Schiefloe, Jostein Havnerås, Laura Sofie Seltveit,
Gerd Lise Dalen, Janniche Kristengård
Forhindret fra å møte:
RBU: Linn Bæra, Grete Müller, Harald Lindvik, Claus Ingebrigtsen og Grete Knudsen
BU i Helse Fonna: Erland Bakken, Laila Stensletten og Kjell Inge Bringedal
Vara representanter:
RBU: Henrik Aasved og Svein Nord Kristiansen
BU i Helse Fonna: Janne-Elin Kvalheim Thronsen og Berit Askevold Eriksen
Helse Vest: Kristin Osland Lexow, sekretær RBU
Helse Fonna: Sølvi Torvestad, sekretær BU
Referent: Sølvi Torvestad
Referent, vedlegg: Kristin Osland Lexow

Saksnr.
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Sak
Godkjenning av innkalling
Innkalling ble godkjent
Presentasjonsrunde
Det ble gjennomført en kort presentasjonsrunde
Anne Lise Kvalevaag. Forskningssjef i Helse Fonna:
Informasjon om strategiprosess for forskning og innovasjon i Helse Fonna.
Forskning i Helse Fonna er samlet i en enhet fra 1.januar 2015. Arbeid med
strategiprosess for forskning og innovasjon i foretaket startet i august og skal
behandles i styringsgruppemøte i januar.
Det er gjennomført en kartlegging av brukermedvirkning i forskning i Helse
Fonna 2015. Oversikten viser at brukere har deltatt i planlegging av en del
prosjekt. Langt færre har deltatt i gjennomføring av prosjektet og svært få i
formidling av resultatet.
Nasjonale retningslinjer for forskning er vedtatt av styret i Helse Fonna. For
søknad om forskningsstøtte skal det gjøres rede for i hvilken grad brukeren er

involvert i planlegging og gjennomføring av forskningsprosjektet, eventuelt
hvorfor det ikke er relevant med brukermedvirkning. Foretak er forpliktet til å
budsjettere for brukermedvirkning.
Nye krav til brukerinvolvering i prosjekt gir et økt behov for brukere med ulik
kompetanse, erfaring og interesser og behov for en oversikt i et
«brukerregister/ressursbank». Økt brukerinvolvering krever en plan for
opplæring av brukere og forskere for forståelse for hvorfor det er vesentlig at
brukere deltar i alle faser av et forskningsprosjekt.
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Dialog BU og RBU 2015/2016


Presentasjon av fokusområder for arbeidet i 2015 og plan for 2016

Presentasjon av fokusområder for arbeidet i 2015 ble ikke fremlagt grunnet
sykdom hos leder av RBU


Dialog rundt utfordringer og styrker ved vårt arbeid i brukerutvalg og
inn i prosjekter.
o Hvordan tilrettelegge for at brukerutvalgs medvirkning har reel
innflytelse.
o Hvordan styrke brukermedvirkning i prosjekt?

Leder av BU i Helse Fonna delte deltakerne i grupper som i fellesskap arbeidet
frem en presentasjon med svar på definerte utfordringer. Engasjementet var
stort og tema for drøfting opplevdes som svært nyttig å diskutere. Utdrag fra
gruppearbeidet er samlet i vedlegg til dette referatet.


Innspill til folder/brosjyre som informerer om brukermedvirkning i
Helse Vest.

Det ble fremlagt ønske om å utarbeide en felles brosjyre/folder for alle
brukerutvalg i Helse Vest. Folderen skal kunne plasseres i en lomme. Innholdet
skal være enkelt med generell informasjon om mandat og oppgaver og
oversiktlig og kontaktinformasjon på baksiden. Kontaktinformasjon må
informere nettsider og det blir derfor vesentlig at disse er godt oppdatert. Det er
viktig med en «spennende» forside som vekker interesse hos målgruppen.
Det er et mål å legge brosjyren lett tilgjengelig på sykehus og å formidle
materiellet til brukerorganisasjoner.
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RBU og regionale BU i Helse Vest. Struktur og ansvar for fellesseminar.
Dette tema ble også drøftet som en del av gruppearbeidet. På neste
fellessamling er det ønskelig at minst halve samlingen skal være for, med og av
brukerne selv. Forslag til tema for samlingen, er informert under punkt 3 i
vedlegget.

Informasjon om forskningsseminar 18.jan.
Sekretær i RBU informerte kort om det planlagte felles seminaret mellom
brukere og forskere. Fokus for seminaret vil være dialog for hvilke tiltak som er
nødvendig å iverksette for å implementere retningslinjer for brukermedvirkning i
forskning på best mulig måte. Det er ønskelig at 4-5 representanter møter fra
hvert brukerutvalg i Helse Vest.
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Brukerkontor. En interessant ide? v/Linn Bæra
Informasjon om tema ble fremlagt av sekretær for RBU på vegne av leder for
RBU:
Et brukerkontor er lokalisert til sykehusene og kontoret skal kunne benyttes av
brukere og pårørende. Helse Sør-Øst arbeider med å opprette en veileder for
brukerkontor, og denne veilederen vil bli oversendt brukerutvalgene når den
foreligger. Det kan bli en utfordring med tilstrekkelig antall brukere som kan
betjene kontoret til faste tider.
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Eventuelt:
1. Brukerhus i Haugesund v/ Jostein Havnerås
Brukerorganisasjoner på Haugalandet ønsker å samles i et felles «brukerhus».
Brukerorganisasjoner kan søke Helse Vest om støtte til helsefremmende arbeid
2016. Tilskudd blir fordelt på de som sender inn søknader det vil si søknader som
godkjennes i henhold til søknadskriterier. Kriterier og søknadskjema finner du
her: Tilskudd til helsefremmende arbeid
2. Medisinsk teknisk utstyr v/Gerd Lise Dalen
Media har fokusert på dødsfall som har funnet sted på Bodø sjukehus. Det
spekuleres i om avvik skyldes feil på det medisinsk tekniske utstyret. Feil kan ha
oppstått i forbindelse med flytting av utstyr. BU vil om nødvendig gjenoppta
saken når endelig rapport foreligger. Se for øvrig omtale av saken på
Helsetilsynets sider: Helsetilsynet

