Referat fra møte i Brukerutvalget
Fellesmøte mellom Brukerutvalget og ledere og nestledere av Brukerrådene ved DPS i Helse Fonna
Tid:
Onsdag 30.mars 2016, kl.10:00 – 14:30
Sted:
Haugesund sjukehus
Tilstede:
Fra Brukerutvalget:
Laila Stensletten, Ellen Stråtveit, Wenche Marie Schiefloe, Jostein Havnerås, Laura Sofie Seltveit,
Janniche Kristengård og Gerd Lise Dalen
Fravær:
Kjell Inge Bringedal
Helse Fonna:
Sølvi Torvestad
Referent:
Sølvi Torvestad

Saksnr.
10/2016

Sak
Godkjenning av referat og innkalling

11/2016

Referat og innkalling er godkjent
Bygg 2020. Informasjon ved prosjektleder Laila Nemeth
Alternative plasseringer av nytt bygg skal styrebehandles i Helse Fonna styret
4.april og i styret i Helse Vest 4.mai.
Prosjektet anbefaler vest alternativet noe som også blir støttet av eksternt
konsulentselskap som har kvalitet sikret prosjektgruppens rapport.
Forprosjekt for vedtatt plassering igangsettes mai 2016 og vil pågå til mars
2017. Nybygg og renovert areal tilhørende byggetrinn 1 skal prosjekteres og
detaljeres. Brukere som deltar i OU gruppene vil bli forespurt om å fortsette
arbeidet i planleggingsgruppene som vil arbeide mer på detaljnivå

12/2016

Informasjon fra brukere som deltar i prosjekt og utvalg.
Notat med eventuelle spørsmål til BU sendes sekretær i forkant av møtet
Brukerne presenterte kort status for arbeidet i prosjektgrupper.
Forslag til mal for rapportering ble fremlagt og godkjent. Mal vedlegges
referatet. Utfylt mal ønskers tilsendt leder og nestleder i forkant av møtene i
BU

13/2016

Oppfølging av sak3/2016
Handlingsplan for Medikamentfri behandling i Helse Fonna
v/leder av BU
Brukerutvalget vedtok å støtte seg til tidligere uttalelse fra Brukerrådet på
Haugaland DPS. Tilbakemelding på vedtak er ikke sendt fra BU til
prosjektledelsen.

14/2016

Informasjon ved fagdirektør:
1. Tilbud om kreftbehandling i foretaket
Implementering av pakkeforløp for kreft er kommet godt i gang i foretaket.
Det er hittil etablert 28 pakkeforløp for kreft og det er engasjert
forløpskoordinator for alle forløp. Utredning og behandling skal gjennomføres
innen standardiserte tider.
Innen kreftkirurgi gir Helse Fonna ved Haugesund sjukehus tilbud om kirurgi
på magesekk, tjukktarm, endetarm, bryst, livmor/livmorhals, nyre, blære og
blærehalskjertel. Vi gjennomfører screening for brystkreft, mens oppfølging
av funn foregår ved HUS eller SUS.
Cellegiftbehandling gis som tilleggsbehandling ved Haugesund sjukehus og
som lindrende behandling ved lokalsjukehus.

2. Odda og Stord sjukehus i lys av føringene i Nasjonal helse- og
sjukehusplan (2016-2019)
Mål for prosjektet er å finne løsninger som sikrer et framtidsrettet og trygt
tjenestetilbud, med god faglig kvalitet og pasienttrygghet, samtidig som en
sikrer effektiv ressursutnyttelse innenfor de økonomiske rammer som gjelder
for foretaket.
Prosjekteier er Administrerende direktør i Helse Vest og Helse Fonna.
Prosjektgruppene vil gi en anbefaling til prosjekteier.
Prosjektgruppene er sammensatt av representanter fra Helse Fonna,
kommuner, vernetjenesten, tillitsvalgte og brukere.
Tema for prosjektet er beredskap, funksjoner og funksjonsdeling,
gjestepasienter, samhandling sjukehus/kommuner for bruk av ØHD-plasser i
kommunene og utskrivningsklare pasienter.
15/2016

Informasjon fra årlig fellesmøte for ledere i alle Brukerutvalg i Helse Vest
5.februar
v/nestleder av BU
Det er en intensjon at dette skal bli en fast møtearena.

Referat fra møtet er ikke sendt møtedeltakerne enda og nestleder utsetter
derfor informasjonen til referat foreligger.
16/2016

Evaluering av tjenesteavtaler 2016
v/sekretær
Samhandlingsutvalget (SU) har vedtatt at gjennomgang av avtalene i 2016
skal ha et særlig fokus på gråsoner og områder som kan gi rom for tolkning.
Innspill med forslag til endringer skal diskuteres i Samhandlingsutvalget på
møtet i mai og avtalene vil deretter bli sendt kommuner og foretak for
endelig godkjenning. Det er et mål at de redigerte avtalene skal bli signert før
sommeren 2016.

17/2016

Pasientreiser – utfordringer
v/leder av BU
Det er ønskelig at Pasientreiser blir et prioritert tema på møtet i mai.
Leder av Brukerutvalget vil i samarbeid med brukerrepresentant, lage en
oversikt over spørsmål som vil bli sendt ansvarlig for Pasientreiser slik at
spørsmål kan besvares på mai møtet.

18/2016

Elektronisk tilkobling (lync) for eksterne brukere
Praktisk informasjon
Nestleder informerte. BU ønsker en skriftlig instruksjons beskrivelse for bruk
av lync.

Eventuelt

1. Representant informerte om egenerfart episode hvor tre svært medtatte
pasienter ble liggende i gangen på radiologisk avdeling i påvente av å bli
hentet av sykehuspersonell. Pasientene ble liggende i 15 – 20 minutt før de
ble hentet. Episoden ble oppfattet som meget uverdig for andre pasienter
som ventet på kontroll. Informasjon er videreformidlet ansvarlig
2. Leder av Brukerutvalget informerte at Brukerhus er opprettet i Haugesund.
Initiativtaker er «Folkets gave». Hittil benytter 11 organisasjoner seg av
tilbudet.
En nettside vil bli opprettet for å informere om tilbudet og plan for
aktiviteter.
3. Sekretær i Brukerutvalget etterlyste innspill til agenda til fellesmøte for alle
Brukerutvalg i Helse Vest 17 – 18. august. Brukerutvalget foreslår at
informasjon om foretakenes plan for oppretting av brukerbank og erfaring
med ungdomsråd og likemannsarbeid som tema.
4. Pasient- og kvalitetssikkerhetskonferansen 31. mai – 1. juni 2016.
Laila Stensletten og Kjell Inge Bringedal vil representere Brukerutvalget i

Helse Fonna på konferansen.
5. Brukerutvalget ble påminnet tilbud til brukerorganisasjoner om å delta på
samlinger i regi av Læring- og mestringsnettverket i Helse Fonna og FoUenhet for samhandling (FOUSAM). Samlingene arrangeres i april.

