Protokoll fra møte i Brukerutvalget i Helse Fonna
Tid: Torsdag 28.03.2019 kl. 10:00-15:00
Sted: Haugesund sjukehus
Tilstede:
Grethe Müller
Kristine Sele
Else Berit Helle
Erling Netland
Laila Stensletten
Kjell Inge Bringedal
Heidi Larsen Wåge
Janne Anita Steindal Jensen
Fra administrasjonen:
Sølvi Torvestad
Referent: Sølvi Torvestad

Saksnr.
15/2019

Sak
Godkjenning av agenda og protokoll fra møtet 28.februar
Agenda og protokoll ble godkjent

16/2019

Oppsummering etter samling for BU i Helse Vest (13.mars)
Ved leder
Samlingen var en positiv og lærerik opplevelse for både nye og mer etablerte
brukerrepresentanter.
Oppsummert rapport etter evaluering av fellesmøte er sendt medlemmene

17/2019

Brukerrepresentasjon i prosjekt og utvalg
Informasjon ved sekretær
Det skal vurderes brukermedvirkning i alle prosjekt og eventuelt redegjøres for
hvorfor brukerrepresentasjon ikke er aktuelt
• Brukere kan delta ved aktivt deltakelse i kvalitetsforbedringsarbeid i
klinikkene, i innovasjonsprosesser, i råd og utvalg, likepersonarbeid,
undervisning og som erfaringsformidlere.

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

•

Brukere kan delta i hele prosjekt prosessen eller i deler av prosjekt som
rådgivere eller samarbeidsparter

Brukerutvalget med faste og vara representanter benyttes aktivt til prosjekt
deltakelse der det er hensiktsmessig med hensyn til brukerens erfaring og
kapasitet. Det er til tider stor etterspørsel etter brukermedvirkning og det
medfører et behov for registrering av brukere med ulike typer
erfaringer/kompetanse og interesser og det er derfor opprettet en ressursbank
for registering av interesserte.
Det er av vesentlig betydning at brukerrepresentanten rapporterer deltakelse til
egen organisasjon og ikke minst at vedkommende bruker og leder av prosjekt og
utvalg er kjent med rutine for rapportering til Brukerutvalget.
Se vedlagt presentasjon og oppdatert oversikt
18/2019

Koordinerende enhet (KE) i Helse Fonna
Informasjon ved Sølvi Torvestad, KE i foretaket
Det er lovpålagt at spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten skal ha en
Koordinerende enhet (KE) og at de skal kunne tilby koordinator når pasienten
har behov for tjenester fra flere behandlingsenheter, fra ulike avdelinger i en
behandlingsenhet og fra flere profesjoner.
Funksjonen koordinerende enhet (KE) skal sikre at pasient/bruker får et
helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud, sikre
pasientmedvirkning og innflytelse, og styrke samhandlingen mellom
tjenesteytere og pasient/bruker og eventuelt pårørende, samt styrke
samhandlingen mellom tjenesteyterne på tvers av fag, nivåer og sektorer i helseog omsorgstjenesten.
Krav til koordinerte forløp gjelder for alle pasienter uavhengig av alder og
diagnose og er ofte knyttet til funksjonsnivå. Tilbud om koordinator skal gis
uavhengig av om pasienten har behov for, eller ønsker individuell plan (IP).

19/2019

Informasjon fra leder av brukerutvalget
1. Pasientreiser
Pasientreiser har sitt hovedkontor i Skien og eies av de 4 regionale
helseforetakene i fellesskap. I Helse Fonna HF har vi et pasientreisekontor for
reiser med rekvisisjon. For pasientreiser uten rekvisisjon har Helse Vest et felles
kontor som ligger i Førde HF.
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Kontoret i Helse Fonna er ansvarlig for å gjøre avtaler med drosjenæringen om
pasienttransport i vårt foretaksområde.
Nøkkeltall for 2018 illustrerer det store volumet av pasientreiser: For reiser med
og uten rekvisisjon ble det gjennomført 8,6 millioner reiser (715.000 pasienter
benyttet seg av rettigheten) til en total kostnad på 2,14 milliarder kroner.
Det er mulig å søke om støtte til pasientreiser både digitalt (helsenorge.no) og på
papir. Det tar i snitt 4-5 dager å behandle en elektronisk søknad, mens det tar
opptil 14 dager å behandle en papirsøknad.
I Stortingsvedtak fra april 2018 er det vedtatt en gjennomgang av hele
pasientreisefeltet i 2019 og en revidering av pasientreise forskriften og
utarbeiding av veileder for rekvirenter.
Se vedlagt presentasjon
2. Styresaker
Neste styremøte i Helse Fonna er 1.april. Leder informerte om sentrale
styresaker som skal drøftes.
Styresaker for møtet 1.april er sendt brukerutvalget
20/2019

Handlingsplan for Brukerutvalget
Brukerutvalget gikk igjennom handlingsplan og kom med flere innspill til tema
som skal følges opp. Aktuelle innspill er lagt inn i handlingsplanen.
Oppdatert handlingsplan ligger vedlagt protokollen

21/2019

Prosjektleder Bygg 2020
Status for prosjektet
Ved prosjektleder Laila Nemeth
Sak 21/2019 er utsatt til høst-2019

22/2019

Høring- rapport om kreftkirurgi og annen elektiv kirurgi
Gjennomgang av rapporter og forslag til høringsuttalelse fra Brukerutvalget
Ved leder av Brukerutvalget
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Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helse – Vest om å legge føringer i
rapporten Kreftkirurgi i Norge IS-2284 fra Helsedirektoratet til grunn for
organisering av kreftkirurgien i Helse Vest. Helse Bergen og Helse Stavanger
oppfyller alle krav både til volum og andre faglige krav for en del kreftformer. For
en del kreftformer oppfyller ikke Helse Førde og Helse Fonna kravene. Helse Vest
mener at det er viktig å styrke den elektive kirurgien i disse to foretakene.
En flytting av kreftkirurgien, kan ha store uønskede konsekvenser for annen type
virksomhet ved helseforetaket. Det vil sannsynlig bidra til et svekket fagmiljø hvor
det blir vanskeligere å utdanne LIS- kandidater, den kirurgiske akuttberedskapen
blir dårligere og det blir vanskeligere å rekruttere til ledige stillinger. Det er
diagnosegruppene brystkreft og nyre kreft som er diskusjonstema med hensyn til
om de fortsatt kan ligge i vårt foretak.
Det kan gjennomføres kompenserende tiltak i de tilfellene volumet eller
opptaksområdet er for lite.
Det er gjennomført en risikovurdering av forslag til funksjonsfordeling og en
ekstern faggruppe og regionalt brukerutvalg har vurdert denne.
Leder av brukerutvalget vil skrive forlag til tekst i en høringsuttalelse fra BU i
Helse Fonna og sende denne på høring til medlemmene av brukerutvalget. Frist
for høringsuttalelse er 20.mai.
Se vedlagt presentasjon
23/2019

Informasjon fra bruker representanter som deltar i prosjekt og utvalg
Laila Stensletten er brukerrepresentant i Kvalitetsutvalget. Hun melder en
bekymring for pasientsikkerhet og er spørrende til om avvik kan ses i
sammenheng med bemanning og til tider høyt antall utskrivningsklare pasienter.
Brukerutvalget ønsker å drøfte de registrerte utfordringer med styret i foretaket
på møtet i juni.

Evt.

1. Dato for styremøtet som Brukerutvalget og Ungdomsrådet er
invitert til, er endret til onsdag 19.juni.
2. Spørsmål om rutine for rengjøring av rullestoler på sykehuset.
Sekretær retter spørsmål til ansvarlig og informerer BU i neste
møte.
3. Bachelor undervisning på HVL.
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Tidligere Høyskolen Stord/Haugesund er nå en del av Høyskolen
Vestland (HVL). Det er et behov for å samkjøre bachelor
utdanningen i sykepleie slik at tilbudet er likt for all
sykepleierutdanning i Helse Vest. Grethe Muller deltar som
brukerrepresentant i arbeidet som skal være ferdig i 2020.
4. Gjelder sak under eventuelt fra 28.mars (kulepunkt 1):
Oppfølging av sak om utskrivningsklare pasienter. Utvalget er enig
om å forfølge saken. Laila Stensletten skriver forslag til et nytt notat
som skal sendes til kommunene. Temaet vil også bli drøftet med
styret i møtet 19.juni.
Evaluering av møtet:
Kan synes som det er behov for å utvide møtetiden med 1 time.
Det bør ikke være for mange orienteringssaker på agenda.
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