Referat møte i brukerutvalg fredag 22.09.17
Tid : kl. 10.00-15.00
Sted: Haugesund sjukehus, styrerommet, 6 etg
Til stede
Laila Stensletten
Janne Elin Thronsen
Alf Anvedsen
Karl Olaf Sundfør
Synnøve Solbakken
Einar Schibevaag
Berit Askevold Eriksen
Vara: Else Berit Ingvaldsen
Referent Gro Røine

Saksnr.

Sak /vedtak
Planlagt filming av brukerutvalget ble utsatt. Kommunikasjonsavdelingen gjør
egne avtaler med de som skal gjennom intervju.

33/2017

Utviklingsplanen for Helse fonna:
Arbeidet med ny utviklingsplan for helse Fonna HF ble presentert ved
prosjektleder Reidun Mjør.
På bakgrunn av nasjonal helse og sjukehusplan skal alle helseforetak utarbeide
en utviklingsplan i tråd med veileder fra HOD. Målet med planen er å legge til
rette for god og framtidsretta pasientbehandling og god bruk av ressurser for å
skape pasienten si helsetjeneste
Arbeidet er prosjektorganisert og prosjektet ønsker å organisere høringer med
interessenter som dialogmøter- der brukerutvalget er en slik interessent.
Representanter for brukere vil være sentralt plasser i prosjektgruppe,
styringsgruppe og referansegruppe.

Milepæler i prosjektet er:

•
•
•
•
•
•

Første møte styringsgruppe 12.09.2017
Mandat, prosjektorganisering og framdrift sak i styremøte 29.09.2017
Styret avgjør eventuell høring
Endeleg plan skal godkjennast av styret
Oversending til Helse Vest innen 30.06.2018
Revisjon etter fire år

nettside med løpende informasjon om utviklingsplanen er opprettet
https://helse-fonna.no/seksjon/fag-ogforetaksutvikling/Sider/Utviklingsplan.aspx
34/2017

Forbedringsmetodikk ved spesialrådgiver for pasientsikkerhet Elisabeth
Huseby
Spesialrådgiver Elisabeth Huseby holdt et foredrag om prinsippene for
forbedringsmetodikk.
Hun
presenterte
arbeidet
til
pasientsikkerhetsprogrammet og deres satsingsområder nasjonalt og lokalt.
Brukerutvalget ble utfordret til å finne egne eksempler på områder som de kan
tenke seg å forbedre i eget arbeid. Brukerutvalget ønsket å innføre et system
som sikrer regelmessige tilbakemeldinger fra prosjektdeltagere. Verktøyet
prioriteringsmatrise ble demonstrert.

System for regelmessig tilbakemeldinger fra prosjektdeltagere: for senere
oppfølging gitt saksnummer 38/2017
Leder av BU presentert utfordringen med å få tilbakemeldinger og
rapporteringer til utvalget fra brukermedvirkere i forskjellige prosjekt og utvalg.

Et revidert skjema med beskrivelse av hvordan det skulle fylles ut ble distribuert
per e-post til brukermedvirkere som stod registrert på tilgjengelig
prosjektoversikt i april/mai.
Rutinen for prosjekter pålegger prosjektleder å innhente signatur og levere ut
informasjons-materiell om blant annet rapporteringsplikt til BU, men
tilbakemeldingene uteblir.
Med dette som utgangspunkt ble ulike metoder for å få slike tilbakemeldinger
drøftet. Brukerutvalget landet på et mål om å ha et system på plass innen
januar 2018. Forslag kom om at representantene i utvalget fordeler
oppfølgingsansvar for de ulike brukermedvirkerne mellom seg. Utvalget vil
diskutere ulike måter å løse dette på et senere møte
Vedtak:
Sak 38/2017 A: I første omgang vil Brukerutvalget se på hvordan de kan sikre
tilbakemeldinger fra deltagere i prosjekt.
Innen januar 2018 skal brukarutvalget ha oversikt over alle brukere i ulike
prosjekt råd og utvalg og skal ha innhentet rapporter og fått et system for
kontinuerlig oppdatering.
sak 38/ 2017 B: Brukerutvalget ønsker å starte en prosess for forbedring av
utvalgets arbeid generelt.

Eventuelt innspill til tiltaksplan 2035: gis saksnummer 40/2017 for senere oppfølging
Reidun Mjør ga en presentasjon av bakgrunnen for forespørselen.
Helse vest ber om innspill fra interessenter til deres tiltaksplan for strategiplan
2035. Brukerutvalget i Helse Fonna HF har fått planen til gjennomsyn,
høringsfristen er satt til 16 Oktober. Brukerutvalget vil se på hvordan de skal
organisere høringsinnspillet på møte den 25.09.

