Protokoll fra møte i Brukerutvalget i Helse Fonna
Tid: Torsdag 21.06.2018 kl. 11:00-15:00
Sted: Scandic Maritim Haugesund
Tilstede:
Laila Stensletten
Janne Elin Thronsen
Alf Anvedsen
Karl Olaf Sundfør
Kjell Inge Bringedal
Einar Schibevaag
Vara:
Else Beit Ingvaldsen
Fra administrasjonen:
Kari Ugland
Sølvi Torvestad
Meldt forfall:
Berit Askvold Eriksen
Synnøve Solbakken
Referent: Sølvi Torvestad
Saksnr.

Sak
Første del av møtet var et fellesmøte med Ungdomsrådet og Styret i Helse Fonna HF

17/2018

Godkjenning innkalling
Innkalling ble godkjent
Godkjenning av protokoll fra møte 03.04.2018
Protokoll ble godkjent

18/2018

Utarbeide retningslinjer for en framtidig struktur for arbeidet i Brukerutvalget.
Utkast til retningslinjer var utarbeidet av AU og vedlagt innkallingen.
Forslag til tema i retningslinjene ble gjennomgått og diskutert.
De endelige retningslinjene som Brukerutvalget sluttet seg til ligger vedlagt
referatet.

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

Brukerutvalget diskuterte hvordan brukerrepresentasjon i prosjekt og utvalg fra
andre brukere enn personer i Brukerutvalget kan kvalitet sikres.
Utvalget sluttet seg til at sekretær gjennomfører nødvendige endringer i rutinen
for kvalitetssikring av brukerrepresentasjon. Rutinen bør tydeliggjøre at
brukerrepresentant kan kontakte BU ved behov og at leder av prosjekt og utvalg
melder til sekretær av BU hvis brukerrepresentant ikke møter eller på annen måte
ikke gjør det som er forventet av representanten.

Eventuelt

1. Fellesmøte med de andre brukerutvalgene i Helse Vest, august 2018
Forslag til agenda for møtet er sendt medlemmene av BU i Helse Fonna.
Brukerutvalget i vårt foretak vil foreslå at informasjon om Pasientreiser og arbeid som
gjøres for å kvalitet sikre tjenesten blir tema i møtet
2. Forslag til tema for møte i BU 20 september
Med utgangspunkt i års hjulet for Brukerutvalget 2018, gjennomgikk sekretær forslag
til tema for det neste møtet i Brukerutvalget. Det ble også vedtatt at tilbakemelding
fra representantene fra arbeidet som gjøres prosjekt og utvalg skal være fast tema på
agenda fremover.
3. Informasjon fra leder av Brukerutvalget
Det ble ikke tid til gjennomgang av informasjon. En presentasjon er vedlagt referatet.
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