Referat frå møte i Brukarutvalet
Tid:
Onsdag 26.04.17 kl. 10.30-15.00
Sted:
Stord sjukehus, møterom i administrasjonsbygget
Tilstede:
Fra Brukerutvalget:
Laila Stensletten,
Janne Elin Thronsen
Kjell Inge Bringedal
Einar Schibevaag
Alf Anvedsen
Steinar Kroka
Vara representant:
Else Berit Ingvaldsen
Helse Fonna:
Gro Røine
Meldt frafall:
Kari Ugland , Helse fonna
Janniche Kristengård
Synnøve Solbakken

Referent:
Gro Røine

Saksnr. Sak-omtale-vedtak
18/2017 Omvisning Stord Legevakt og ØHD senger
Brukerutvalget fikk omvisning ved leder av legevakt og Interkommunal døgnavdeling(IDA)
Janett S. Svendsen. Flotte moderne lokaler, med god tilrettelegging for pasienter og
ansatte ble vist fram. Samarbeidet med sjukehuset fungerer godt. ØH sengene er stort
sett i bruk hele tiden. De har hatt god rekruttering til avdelingen. 80 søkere meldte sin
interesse når stillingene var utlyst.
Merknad fra brukerutvalget på universell utforming:
Det var utstyr på toalettene som var montert i feil høyde for rullestolbrukere og dette ble
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pekt på, det samme med lysforholdene i matrommet som var for skarpe for de med
synsutfordringer.
09/2017 Oppfølging av sak 9/2017 punkt 3.
Omvisning på Stord sjukehus kirurgisk avdeling og toalett/dusjforhold.
Klinikkdirektør ved Stord sjukehus, Reidun Mjør og seksjonsleder ved teknisk/ bygg enhet
tok utvalget med for å se på forholdene i tredje og fjerde etasje. Brukeren som har meldt
saken til utvalget deltok også.
Trange forhold ved toalettene som ikke kan brukes av rullestolbrukere i 4 etasje ble
sammenlignet med 3 etasje og toalettene/ dusjene der.
Stord Sjukehus: ledelsen er kjent med problemene og det er enighet om behovet for
endring når det gjelder toalettene og smale rom og trange dører flere steder. Disse er
listet opp og meldt inn via flere kanaler gjentatte ganger.
Gammelt bygg som er fredet skaper vansker ved utbedringer. Driften må ikke forstyrres,
samtidig som støy og støv er en påkjenning for pasienter, besøkende og de ansatte. Helst
skulle et nytt sjukehusbygg blitt reist.
Store midler er brukt på bygg de seneste årene; rør/ ventilasjon / gasser er utbedret nylig
og oppussing av fasaden med utskifting av vinduer pågår. Et tiltak som vil påvirke
luftkvaliteten og temperatur i gunstig retning for inneliggende pasienter, særlig om
sommeren har dette vært et problem.
Stord sjukehus har fått 15 millioner i ekstra sysselsettingsmidler fra staten, men disse
knytter det seg føringer for bruk og rapporteringer til.
Tiltak/ nødløsninger for å utbedre toaletter i kirurgisk avdeling:
 Mindre utbedringer som maling osv.
 I mai skal de bytte dører og fikse på gulvet på ett bad på kirurgisk avdeling, men
dette vil ikke endre på størrelse og plasseringen av rommet.
 Fokus på å plassere rullestolbrukere i medisinsk avdeling, som har gode fasiliteter
uavhengig av tilhørighet til klinikk.
Gladnyhet fra Stord sjukehus: fysikalsk basseng er åpnet og klart for bading
Planene for hvordan arealene etter den gamle legevakten skal benyttes fremover ble
presentert. Det vil blant annet bli et vente-/kontaktområde for pårørende til akuttmottak
der.
Diskusjon i brukerutvalget etter presentasjon:
Det er et ønske om at alle sjukehusene i Helse Fonna har en gjennomgang av om
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universell utforming i videste forstand (bevegelseshemmede, syn, hørsel, allergi) er
ivaretatt.
Vedtak:
Brukerrepresentant Kjell Inge Bringedal utformer en henvendelse som brukerutvalget kan
sende til styret i Helse Fonna. Utvalget vil få den til gjennomsyn med mulighet for innspill
først.

19/2017 Informasjon om verksemda og om kvalitetsdagane
Ved fagdirektør Haldis Økland Lier og kommunikasjonssjef Margaret Langebro.
Presentasjon av Helse Fonna og drift gjennom siste år.
Kommunikasjonssjefen fortalte om kvalitetsdagene som blir 20-24 november i 2017.
Temaet blir «Det heile menneske» Forrige års kvalitetsdagar over en uke var en stor
suksess. Brukerutvalget oppfordres til å delta og det er et ønske om brukermedvirkning
og innspill. Særlig i forhold til et av temaene som vil dreie seg om: « Den vanskelige
samtalen» mellom helsepersonell, pasienter og pårørende.
20/2017 Godkjenning av møteinnkalling og referat 28.03.17
Innkalling og referat ble godkjent.
21/2017 Ungdomsrådet.
Ungdomsrådet er presentert på fonna sine sider med bilde. De har hatt sitt første møte
og er en bredt sammensatt og engasjert gruppe. De skal møte styret og brukerutvalget
den 19. juni 2017
21/2017 Styresaker
Det er utfordrende for brukerutvalget å sette seg inn i styresakene. Her er det mange
dokumenter og det er krevende å finne gode vinklinger som passer for brukerutvalget og
drøftinger der.
Vedtak: Til møtet den 30.05 vil leder og nestleder ha saker klare til drøfting, som kan
videreformidles til styret i forkant av møtet med styret den 19.6
22/2017 Brukerhuset og navnet Helse fonna.
Brukerutvalget synes det er uheldig at navnet lett kan forveksles med «brukerutvalget i
Helse Fonna»
Vedtak: Brukerrepresentant Alf Anvedsen skriver et utkast til henvendelse fra
brukerutvalget til «brukerhuset i Helse Fonna» angående dette. Utkastet skal godkjennes
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av BU før det sendes.
15/2017

Oppfølging av sak 15/2017 Brukermedvirkning i prosjekter.
Ny oversikt over deltagere i prosjekt ble gjennomgått og oppdatert og nytt skjema til bruk
for rapportering ble presentert av leder for BU.

23/2017 Presentasjon om brukerråd og mandat
ved Leder av brukerutvalget, Saken ble utsatt til neste møte. Diskusjon om hvordan
brukerutvalget kan få gjennomslag for saker i
Helseforetaket ble drøftet.
Forslag fra representant Schibevaag: skrive et diskusjonsnotat til hvordan utvalget kan
jobbe fremover.
Vedtak: Forslag til notat kan legges frem på neste møte i BU den 30.5
24/2017 Møteplan ut året. Ble ikke lagt frem. Kommer på neste møte.
25/2017 Eventuelt.
Representant fra RIO, Janniche Kristengård har trukket seg fra brukerutvalget. Ny
representant fra RIO er Karl Olaf Sundfør.
Ny vara fra SAFO sørvest for NFU Hordaland blir Else Berit Ingvaldsen (tidligere vara fra
SAFO sørvest, Alf Anvedsen har overtatt plassen i brukerutvalget etter at Hilde Lande
Eikeland fra SAFO sørvest trakk seg)
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