Til fagpersonell i Helse Fonna HF

Brukerbank i Helse Fonna - regionen
Denne eposten sendes ledere av alle avdelinger i Helse Fonna området. Flott om du som er leder
formidler informasjon om mulighet for deltakelse i brukerbank til personer (pasienter eller
pårørende) som kan ha overskudd og interesse til å bidra på systemnivå.
Hva er en brukerbank?
En brukerbank er en ressursoversikt over personer som bidrar med erfarings kompetanse i prosjekt,
forskning, nettverk og andre fora der brukere bør være representert. Brukerbanken skal også gi en
oversikt over likeperson tjenesten i foretaket.1
Hvorfor en brukerbank?
Pasientens stilling i helsetjenesten skal styrkes og regjeringen ønsker å bygge pasientens
helsetjeneste hvor pasient og helsepersonell er likeverdige samarbeidsparter. Det innebærer blant
annet at pasienter og pårørende skal være delaktig i utforming av helsetjenesten. (Nasjonal helse og
sykehusplan 2016-2019).
Helse Fonna HF og FOUSAM vil derfor legge til rette for at erfaringskunnskap skal inkluderes og har et
stort behov for å få oversikt over kompetente og engasjerte pasienter/pårørende.
Hvordan vil dette skje i praksis?
Seks personer som er ansatt i Helse Fonna og FOUSAM vil ha tilgang til Brukerbanken. Ansvarlig for
prosjekt/utvalg/arbeidsgruppe skal i henhold til retningslinjer skrive kontrakt og følge opp
brukerrepresentanten. Oppdrag som brukermedvirker blir honorert.
Hva kan du gjøre som leder?
Vi ønsker at du som leder formidler informasjon om mulighet for deltakelse i brukerbank til personer
(pasienter eller pårørende) som har lyst og overskudd til å delta aktivt i utvikling av tjenestetilbudet i
vårt foretak på systemnivå.
Interesserte personer sender kontaktinformasjon (navn, adresse, telefon og e-post adresse) til
brukerressurs@helse-fonna.no
Hvis spørsmål kontakt:
Sølvi Torvestad, sekretær i Brukerutvalget i Helse Fonna HF, solvi.torvestad@helse-fonna.no
Liv Alsaker Sande, Erfaringskonsulent i FOUSAM, liv.sande@hsh.no
Vibeke Rygh, telefon 554 66 431
Eventuelt kan du sende en forespørsel til:
Samhandlingskoordinator i Helse Fonna HF
Post boks 2170, 5504 Haugesund
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Likepersonsarbeidet er frivillig og ulønnet, og kan foregå mellom enkeltpersoner og i grupper.(def. Gyn.kreft
foreningen)

