Protokoll fra møte i Brukerutvalget i Helse Fonna
Evalueringsmøte
Tid: Tirsdag 08.05.2018 kl. 10.00-14.00
Sted: Bjørgene Utviklingssenter
Tilstede:
Laila Stensletten
Janne Elin Thronsen
Alf Anvedsen
Synnøve Solbakken
Karl Olaf Sundfør
Kjell Inge Bringedal
Einar Schibevaag
Berit Askevoll Eriksen
Steinar Kroka
Heidi Larsen Wåge
Fra administrasjonen:
Halldis Økland Lier
Sølvi Torvestad
Sølvi Heimestøl
May Elin Jakobsen
Meldt forfall:
Else Berit Ingvaldsen
Astrid Rørvik
Solfrid Eggen
Referent: Sølvi Torvestad

Helse Fonna

Kontaktinfo:

Fakturaadresse:

P.Boks: 2170
5504 Haugesund
Foret.nr: 983 974 694
Bank. 5082.08.47218

Sentralbord: 05253
Telefaks: 52 73 20 02
post@helse-fonna.no
www.helse-fonna.no

Helse Fonna HF
Regnskap, P.Boks 2170
5504 Haugesund
Tlf: 05253

Evaluering av Brukerutvalget
Fokus for evalueringsmøtet var samarbeidsklima/kommunikasjon og effektivitet/framdrift
Leder av Brukerutvalget ønsket velkommen til møtet, mens møtet ble ledet av Sølvi Heimestøl
(FOUSAM) og May Elin Jakobsen fra (HR).
Heimestøl og Jakobsen informerte om plan for gjennomføring av evaluerings møtet.
Brukerutvalgets medlemmer ble delt i arbeidsgrupper etter en tilfeldig sammensetning og fikk i
oppgave å skrive ned punkt for opplevde utfordringer som representant i brukerutvalget,
positive opplevelser med arbeidet i utvalget og forslag til tiltak for forbedring.
En oppsummering av gruppearbeidet vil bli sendt medlemmer og varamedlemmer av
brukerutvalget.
Plan for oppfølging etter møtet
Brukerutvalget støttet forslag om at arbeidsutvalget for BU har mandat til å lage et forslag
til/utkast til retningslinjer for arbeidet i Brukerutvalget.
Forslag til retningslinjer vil bli sendt medlemmene når disse foreligger, og utkastet vil bli satt på
agenda til det planlagte BU møtet 21.juni. Det er et mål at utvalget og administrasjonen skal
komme til enighet om framtidig struktur for arbeidet i juni møtet.

Prosjekt utviklingsplan for Helse Fonna.
Utkast til utviklingsplan ble behandlet i styret i Helse Fonna 4.april. Styret vedtok at planen skulle sendes
på høring. Brukerutvalget i foretaket er høringsinstans.
Frist for høringsinnspill til leder og sekretær var satt til 7. mai
Det kom ingen innspill til frist.
Leder laget forslag til uttalelse og la denne fram i møte. Leder valgte å utvide fristen på bakgrunn av
kommentarer og innspill i møte, og hun ferdigstiller høringsuttalelsen og sender denne elektronisk til
adressen for høringsinnspill.
Sak til eventuelt
Brukerutvalget sin representant i Kvalitetsutvalget har løftet inn en bekymring som kan gjelde risiko for
pasientbehandlingen. Det oppgis i avvikssaker at det er mange korridorpasienter og et stort press på
personalet som årsak til feil og avvik. Leder har laget utkast til brev som går til adm. dir. og til styreleder,
og BU gir sin støtte til at brevet oversendes.
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