Referat frå møte i Brukarutvalet
Tid:
Onsdag 25.01.2017
Sted:
Haugesund sjukehus
Tilstede:
Fra Brukerutvalget:
Laila Stensletten, Janniche Kristengård, Kjell Inge Bringedal , Janne-Elin Kvalheim Thronsen og
Synnøve Solbakken
Meldt fråfall:
Trond Thomasgård
Einar Schibevaag
Hilde Lande Eikeland
Ikke møtt:
Berit Askevold Eriksen
Vara representant:
Helse Fonna:
Gro Røine
Kari Ugland
Referent:
Gro Røine

Saksnr.
1/2017

Sak
Nye medlemmer ønsket velkommen av samhandlingssjefen med påfølgende
presentasjonsrunde. Vedtaket av valg av leder ble foreslått flyttet til neste punkt
på agendaen slik at utvalget har en konstituert leder som kan lede møtet og er
formelt beslutningsdyktig.
Kommentar til fremmøte : 5 fremmøtte er lite, det er ønskelig at
representantene deltar i størst mulig grad på fremtidige møter for å sikre bred
brukermedvirkning.

3/2017

Vedtak: deltakelsen på dagens møte er tilstrekkelig til å være beslutningdyktig.
Konstituering av leder og nestleder:

2/2017

Laila Stensletten ble valgt til ny leder.
Laila er oppnevnt til brukerutvalget av FFO Hordaland - Astma og allergiforeningen
og har i forrige periode, 2015 og 2016 vært nestleder i brukerutvalget
Janne-Elin Kvalheim er ny nestleder.
Janne-Elin er oppnevnt til brukerutvalget av Kreftforeningen - Brystkreftforeningen og
var i forrige periode, 2015 og 2016 vararepresentant i brukerutvalget
Godkjenning av referat og innkalling

4/2017

Innkalling og referat ble godkjent.
Sak om brukerutvalgets høringsuttalelse til strategiplanen for Odda sykehus ble
føyd til listen på grunn av høringsfristen som utløper 21.2.17
saksnummer 08/2017
Presentasjon av Helseforetaket og
Kvinneslandutvalget sin rapport ved administrerende direktør Olav Klausen
Klausen: 95% av regionens befolkning får behandling innen regionen. Det
regionale helseforetaket er derfor godt rigget til å ivareta befolkningen. Ved å
selv ha styring med penger og budsjetter har det vært mulig for helseforetaket
å gjøre nyivesteringer i blant annet nybygg. Tidsfrister overholdes.
Ambulansebåten til Kvinnherad er sikret fortsatt drift. På spørsmål om det er
pasientlekkasje ut av helse fonna ble det opplyst at de fleste behandles i sitt
nærområde , men at Hardangerkommunene har tradisjon for å reise til Bergen
og Voss; ca 55-50 % av innbyggerne i Ullensvang og Jondal gjør dette.
Det ble pekt på fremtidssenario med fergefri vei og to timers kjøring fra Bergen
til Stavanger og hva dette innebærer for helsevesenet i fremtiden.
Vedtak: Brukerutvalget støtter styrets forslag. Leder skriver et utkast.

05/2017 Årleg melding: utarbeiding av satsingsområde for brukerutvalget 2017.
På grunn av lavt oppmøte ble det besluttet å utsette behandling av denne saken
til senere.
06/2017 Forslag til møteplan:
Møter i brukerutvalget bør holdes innen maksimum 7 dager før styremøter slik at
Brukerrepresentanten i styret har eventuelle synspunkter fra utvalget med seg
dit.
SU koordinator sender ut oversikt over møter våren 2017 satt opp i forhold til
styremøter. Møtet i mars vil avvikles i Bergen i kombinasjon med opplæring av
brukerrepresentanter i Helse vest. Forslag om eventuelle datoer kommer via en
doodle-link.
07/2017

Informasjon om Helse Fonna, organisering og brukermedvirkning
På grunn av lavt oppmøte ble dette utsatt til et senere møte.
08/2017 Odda sykehus : Høringsuttalelse fra bruker utvalget
uttale vedr.odda
sjukehus.docx

Vedlegg med uttalelse var sendt ut i forkant møte.
Leder BU bemerket at brukermedvirkningen i forkant av beslutningen i liten grad
har vært ivaretatt. Brukerrepresentanten frå Kvinnherad var opptatt av at Odda
sjukehus av og til er lokalsykehus også for kvinnheringer dersom vær forhindrer
båt og helikopter og at utgangspunktet for brukerutvalget må være å fremme
interessene til brukerne i regionen.
Vedtak: Laila stensletten skriver et utkast og sender denne ut til gjennomsyn

og ber om innspill..
09/2017

Eventuelt
Sekretær informerte:






Reiseregning med dato og oversikt over deltakelse på møter og utgifter til
reise, sendes sekretær i etterkant av møtet. Mal med eksempel på rett
utfylling vil bli sendt representantene.
Lønnslipp. Ønske om dette. Sekretær sender forespørsel lønn.
Prosjektnummer 48145 må føres på reiseregningen
Kurs i helsepedagogikk. Informasjon er sendt tidligere. Påmelding skjer
direkte til kursansvarlig.

1. Brukermedvirkning i prosjekt: Det ble fremma forslag om at brukerens
stemme synliggjøres i referatene til prosjektutvalg de deltar i som :
«brukeren sitt synspunkt er…»
Sekretær tar saken videre til FOUSAM.
2. Takstøkning parkering Haugesund sykehus: BU har ikke fått anledning til
å uttale seg om denne saken i forkant av vedtak slik som tanken bak
brukermedvirkning er. Det ble foreslått at Haugesund sjukehus ser på
muligheten for innføring av bom som ved Haukeland og Stavanger.
Vedtak: Leder sender en formell klage til styret for manglende
brukermedvirkning.
3. Toalettforhold ved kirurgisk avdeling Stord sykehus: En pasient ved
sykehuset har rettet en klage på forholdene til brukerrepresentant i
utvalget. Det er ikke mulig å ha rullestol og personløfter inne på badet
samtidig.
Forslag: brukerutvalget ber om å ha møte ved stord sykehus, ønsker i den
forbindelse og få omvisning på nevnte toalett.

