Referat frå møte i Brukarutvalet
Tid:
Onsdag 21.september 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, Kjell Inge Bringedal og Gerd Lise Dalen
Helse Fonna:
Sølvi Torvestad
Fravær:
Erland Bakken
Referent:
Sølvi Torvestad

Saksnr.
33/2016

34/2016

Sak
Godkjenning av referat og innkalling
Referat og innkalling er godkjent
Medikamentfri behandling i Psykisk helsevern
Informasjon om status for internt prosjekt v/ prosjektleder og
kvalitetsrådgiver i Klinikk for psykisk helsevern Stein Høyer
Helse Fonna har vedtatt at det ikke er aktuelt med en etablering av en egen
enhet/post i DPS øremerket medikamentfri behandling/nedtrapping av
medikamentell behandling i Klinikk for psykisk helsevern.
Arbeidsgruppens mandat er en revidering av eksisterende handlingsplan for
medikamentfri behandling i Helse Fonna HF og en oppfølging av tiltak i
planen. Fokuset er kompetansehevende tiltak, brukermedvirkning og
medikamentfrie tilbud i tillegg til informasjonsmateriell for pasienter og
pårørende. Arbeidsgruppen skal fasilitere prosesser som understøtter
handlingsplanen i seksjonene.
Handlingsplanen er en fortløpende plan. Arbeidsgruppen vil rapportere status
for sitt arbeid to ganger pr. år til seksjonsledermøte i Klinikk for psykisk
helsevern

35/2016

Informasjon om sjukehusapoteket
Ved sjukehusapoteker Lene Svanberg Jakobsen
Sykehusapoteket i Helse Fonna HF er en del av Helse Vest «familien» og en

selvstendig organisasjon i Helse Vest.
Virksomhetsområder i foretaket er sykehusekspedisjon/logistikk, produksjon,
avdeling for farmasøytiske tjenester og publikumsutsalg. Farmasøytiske
tjenester inkluderer klinisk farmasi, avdelingsfarmasi, revisjonsteam og
undervisning av pasienter og helsepersonell.
Alle apotek i Helse Vest har gjennomført en kundeundersøkelse.
Undersøkelsen viser at utfordringen for apoteket er å korte ned på ventetid,
og å bedre tilbud til åpningstid, vareutvalg og skilting.
Apotekene arbeider derfor med å utvikle en bestillingsordning som bidrar til
at kunden slipper å stå i kø ved at medikament er forhåndsbestilt. Bestilling
kan gjennomføres på www.sav.no
36/2016

Regionalt prosjekt i Helse Vest; «Legemiddeltryggleik»
Informasjon ved lokal prosjektleder Nina Hauge
Det lokale prosjektet er en del av en regional satsing i perioden 1.5.2016 –
1.5.2017. Lokal prosjektgruppe består pr. dags dato av
prosjektleder/seksjonsleder i geriatrisk seksjon, farmasøyt/avdelingsleder SIH
og klinikkoverlege i medisinsk klinikk.
Feil legemiddelbruk en hyppig årsak til sykehusinnleggelse. Utfordringene
ligger i alle ledd og dårlig legemiddel informasjon ved innleggelse i sykehus gir
ofte feil i legemiddelinformasjon ved utskrivning. Kvalitetssikring av
legemiddelinformasjonen ved innleggelse, samt å sikre at fastlege og pasient
får oppdatert legemiddelliste ved utreise har vært et fokus både nasjonalt og
regionalt (Pasientsikkerhetsprogrammet) siden 2012. Aldri har tilgangen til
legemiddelinformasjonen vært så god som den er nå, men fortsatt har vi lang
vei å gå før vi er helt i mål.
Samstemming av legemiddellister skal gjennomføres ved alle inn- og utreiser,
samt ved overflyttinger, og fokuset for prosjektet er å se på
utviklingsmuligheter av tilgjengelige system og å optimalisere
arbeidsprosesser. Nytt av i år er at det også skal utarbeides tiltak for å sikre
pasientgrupper som en vet ofte er i særlig risiko med tanke på
legemiddelrelaterte feil, og pasienter som har bruker særlige risikolegemidler.

37/2016

Samhandlingsprosjekt. Barn og unges helsetjeneste.
Informasjon ved konsulent og nestleder i prosjektet, Ingrid Øritsland Våge
Prosjektets mål er:
1. Å sikre sammenhengende helsetjenester mellom kommunehelsetjenesten
og spesialisthelsetjenesten for barn og unge med psykiske lidelser i Helse
Fonna («rett behandling - på rett sted - til rett tid»).
2. Utforme og implementere standardiserte pasientforløp i samsvar med

nasjonale retningslinjer, med lokal tilpasning og brukermedvirkning i forhold
til 5 strategisk utvalgte tilstandsbilder;
1. Barn 0-3 år
2. Spisevansker
3. Angst
4. Autismespekterforstyrrelser
5. Komplekse traumer
Nye pasientforløp skal ferdigstilles innen 24. november 2016.
Informasjon om pasientforløpene vil bli lagt ut på www.helse-norge.no
Informasjon skal også legges på Helse Fonna sin nettside
38/2016

Brukerhuset i Haugesund er godt igangsatt og det er foreslått at et par
personer fra Brukerutvalget gjennomfører et formøte med organisasjonene
en time før møte i Brukerutvalget. Avklaring i møtet.
Ved leder av BU
Vedtak i BU:
Leder og nestleder i BU inviterer seg inn til samtale med ledelsen av
«Brukerhuset» for dialog om et eventuelt samarbeid.
Det kan være aktuelt at BU i Helse Fonna gjennomfører ett eller to møter årlig
på Brukerhuset eller det kan være aktuelt at BU i Helse Fonna inviterer
ledelsen på Brukerhuset til sjukehuset for informasjon om hvordan BU i Helse
Fonna HF arbeider.

39/2016

Informasjon fra brukere som deltar i prosjekt og utvalg.
Notat med eventuelle spørsmål til BU sendes leder og nestleder i forkant av
møtet
Informasjon ved alle som deltar i prosjekt og utvalg
Medlemmene av BU informerte fra prosjekt og utvalg som de deltar i.

40/2016

Høringsinnspill fra Brukerutvalget. Sluttrapport fra Stord sjukehus
Sluttrapport og høringsbrev
Høringsfrist er 30. september
Ved leder av BU
Brukerutvalget i Helse Fonna HF slutter seg til høringsuttalelsen fra det
regionale brukerutvalget i Helse Vest.
Høringssvar fra BU er sendt.

41/2016

Informasjon fra fellesmøte for brukerutvalg i Helse Vest 16. og 17. august
2016
Informasjon ved leder og nestleder av BU
Leder og nestleder av BU erfarte konferansen som svært informativ.

Presentasjonene fra konferansen er tidligere sendt medlemmene av BU.
Eventuelt

1. Høring- felles retningslinjer for brukermedvirkning i helseforskning
Både foretaket og brukerutvalgene er invitert til å gi en høringsuttalelse.
Høringsfrist er 5.desember
Høringsbrev vil bli sendt BU medlemmene og sak vil bli videreført i møte
21.oktober
2. Utkast til retningslinjer for brukermedvirkning i forskning in Helse
Fonna HF.
Utkast var sendt BU medlemmene i forkant av møtet, men sak var ikke
forberedt. BU medlemmene sender forslag til innspill til leder og
sekretær. Frist for tilbakemelding er forsøkt utsatt.
3. Utvidelse av prosjekt for Odda sjukehus
Det deltar tre brukerrepresentanter i det utvidede prosjektet:
Else Berit Ingvaldsen fra RBU, Kåre Ystanes, vara BU i Helse Fonna og
Wenche Evensen, Brukerrådet Folgefonn DPS. Representantene i BU
er bedt om å rapportere til BU og be om møte med representantene
hvis de finner behov for det.
4. Forskningskonferansen 2016
Konferansen arrangeres 22.november på Haugesund sjukehus.
Invitasjon er sendt BU medlemmene
5. Nestleder av BU melder bekymring for antall avvik som rapporteres
til Kvalitetsutvalget.
Nestleder lager et notat til BU angående saken som eventuelt settes
på agenda i neste møte
6. Medlem av BU videreformidler bekymring fra brukere på at
pasienter i ambulanse sendt fra Sauda må bytte ambulanse i Ølen.
Det ble vedtatt å videreformidle bekymringen til Pasientreiser

