Referat fra møte i Brukerutvalget
Fellesmøte mellom Brukerutvalget og ledere og nestledere av Brukerrådene ved DPS i Helse Fonna
Tid:
Torsdag 26.mai 2016, kl.10:00 – 14:30
Sted:
Haugesund sjukehus
Tilstede:
Fra Brukerutvalget:
Laila Stensletten, Ellen Stråtveit, Kjell Inge Bringedal, Laura Sofie Seltveit, Janniche Kristengård og
Gerd Lise Dalen
Vara:
Åse Kallevik
Kari Røksund
Fravær:
Wenche Marie Schiefloe, Jostein Havnerås og Erland Bakken
Helse Fonna:
Sølvi Torvestad
Referent:
Sølvi Torvestad

Saksnr.
19/2016

Sak
Godkjenning av referat og innkalling
Referat og innkalling er godkjent

20/2016

Informasjon om «min pasientjournal»
v/prosjektleder i HVIKT Ole Jørgen Kirkeluten
Pasienter i Helse Vest som er over 16 år, kan i løpet av 2016 få elektronisk
tilgang til sin sykejournal via www.helsenorge.no. Pasienten får med det en
raskere og enklere tilgang til journalen uten å måtte henvende seg til
sjukehuset først. Elektronisk tilgang er tilgjengelig for pasienter i somatikk fra
22.mai og pasienter i psykisk helsevern og rus fra 19.september.
Alle dokument som har hendelsesdato og som er godkjent etter 1.mars/
1.september blir automatisk synlig for pasienten via helsenorge.no
Den tekniske løsningen har det høyeste nivå av sikkerhet
Helse Vest har lansert en felles informasjonsside for «Min pasientjournal».
Siden kan nås fra alle foretak. Se www.helse-vest.no/minpasientjournal

21/2016

Fall forebyggende arbeid i Helse Fonna HF
Informasjon ved Nina Hauge, seksjonsleder Geriatrisk avdeling

Fall forebyggende arbeid startet som et regionalt prosjekt i 2011. Fall har
inngått i det nasjonale forbyggende arbeid siden 2013. «Fall» er et tiltak i
Pasientsikkerhetsprogrammet og er nå innlemmet i drift.
Fall er ofte en markør på skrøpelighet, nedsatt mobilitet eller kroniske
helseproblem.
80% av alle ulykker og skader hos eldre skyldes fall (Helsedirektoratet 2013)
og er en hovedårsak til innleggelse av eldre på sykehus. Det skjer også en del
fall under innleggelse i sykehus.
Alle inneliggende pasienter over 65 år blir vurdert for fallrisiko.
Fallrisikoscreening gjennomføres på avdelingen i sykehus innen 24 timer etter
ankomst og ved endring av tilstand. Ved høy fallrisiko skal fallforebyggende
tiltak iverksettes. Dokumentasjon om fallrisiko skal følge pasienten ved
utskrivelse/overflytting.
22/2016

Informasjon om prosjekt «Transport av psykisk syke»
Informasjon ved prosjektleder Lillian Nordstrøm
Prosjektets målsetting er å etablere en verdig og helsefaglig god
transporttjeneste hvor politi kun bistår når det er nødvendig av
sikkerhetsmessige årsaker.
Det er også et mål at pasienten så langt det er mulig og faglig forsvarlig får
hjelp hjemme eller på kjent DPS-avdeling og med det forebygger
unødvendige innleggelser i akuttmottak.
Prosjektet arbeider for å etableres et godt samarbeid med kommunale
tjenester/legevakt, slik at helhet, samarbeid, oppfølging og behovet for
kompetanse ivaretas.
Prosjektet er igangsatt på Haugalandet, men med mål om overføring til
Sunnhordland.

23/2016

24/2016

Prosjektet har utarbeidet en samarbeidsrutine med tydeliggjøring av ansvar
og rollefordeling og det gjennomføres undervisning av ambulansepersonell og
personell ansatt i psykisk helsevern. Det er planlagt en felles fagdag for
aktuelle aktører som er involvert i tematikken.
Informasjon fra brukere som deltar i prosjekt og utvalg.
Notat (benytt tidligere tilsendt mal for rapportering) med eventuelle spørsmål
til BU sendes leder og nestleder og med kopi til sekretær i forkant av møtet
Brukerne presenterte kort status for arbeidet i prosjektgrupper.
Informasjon ved samhandlingskoordinator i Helse Fonna
 Forslag til videreutvikling av FOUSAM
 Informasjon om Helse Vest sin virksomhetsstrategi for perioden frem
til 2030; Helse 2030

25/2016

Informasjon ble ikke gjennomgått grunnet manglende tid. Sak 24/2016 blir
videreført til møte 17.juni.
Forslag til tema for fellesmøte med Styret i Helse Fonna 17.juni
Brukerutvalget melder til administrasjonen at de ønsker informasjon om:
Foretakets planer for likepersonarbeid og ansettelse av erfaringskonsulenter.
Det er også et ønske om informasjon fra prosjekt; Odda og Stord sjukehus i
lys av føringene i nasjonal sjukehusplan.

26/2016

Eventuelt

Informasjon fra Pasientreiser
v/ Margareth Sørensen
Sørensen hadde i forkant av møtet mottatt en del spørsmål fra
Brukerutvalget. Hun besvarte alle spørsmål i møtet. Presentasjon med svar på
spørsmål finner du vedlagt referatet.
1. Fellesmøte i Bergen for alle BU i Helse Vest og RBU 17 og 18.august
Medlemmer av Brukerutvalget må melde interesse for deltakelse
innen mandag 11.juni
2. Plan for arbeid med felles journal i Helse Vest.
Helse Vest samarbeider om et felles behandlingsrettet helseregister
Samarbeidet omfatter helseforetakene i Helse Vest og sju private
leverandører av helsetjenester. Samarbeidet omfatter pr. dags dato
begrensede deler av DIPS (foretaket pasient journal system). Fokus for
arbeidet er på journaldeling for aktuelle faggrupper innenfor
somatikk, men det vil bli lagt til rette for at løsningen kan breddes til
faggrupper innen psykiatri.
Nytteeffekten er bedret pasientbehandling gjennom økt
informasjonstilgang.
3. Plan for møter i Brukerutvalget høst 2016
 Onsdag 21.september
 Fredag 21.oktober
 Torsdag 15.desember
4. Kommunikasjonsplan for Medikamentfri behandling i psykisk
helsevern – Helse Vest. (ref. sak 3/2016) – Invitasjon til
styringsgruppe.
Styringsgruppen skal bidra til at prosjektet gjennomføres i tråd med
intensjonene, herunder at det legges grunnlag for erfaringsinnhenting,
evaluering og læringsoverføring til andre områder og foretak. Det
regionale brukerutvalget inviteres til å ha to representanter i
styringsgruppen. Helseforetakene inviteres til å delta med en
representant fra hvert HF. Kari Brun har sagt seg villig til å være Helse
Fonna sin representant i styringsgruppen.
5. Arbeidsseminar brukermedvirkning i forskning.

Det planlegges for at en liten arbeidsgruppe skal vurdere hvordan
foretaket best kan legge til rette for /praktisere brukermedvirkning i
forskning i Helse Fonna. Leder av BU og sekretær i BU er innkalt til å
delta på seminaret.

