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Protokoll fra møte i Brukerutvalget i Helse Fonna 
 
Tid: tirsdag 17. september, kl. 10:00-15:00 
Sted: Bjørgene Undervisningssykehjem 
 
Tilstede: 
Grethe Müller 
Kristine Sele 
Else Berit Helle 
Erling Netland 
Laila Stensletten 
Kjell Inge Bringedal 
Heidi Larsen Wåge 
Janne Anita Steindal Jensen 
 
Fra administrasjonen: 
Kari Ugland 
Linda Andersson 
 
Referent: Linda Andersson 
 

Saksnr. Sak Slutning 
34/2019 Godkjenning av agenda og protokoll fra møtene 21.5 og 

19.06. 
Agenda og protokoll ble godkjent. 
 

 

35/2019 
 

Presentasjon fra Pasient- og brukerombud Rogaland 
Pasient og brukerombudet (POBO) skal arbeide med å 
ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og 
rettsikkerhet. Per i dag finnes det 15 POBO i Norge, 
ordningen er i en endringsprosess og det er uklart hvor 
mange ombud det vil være videre.  
 
POBO har et lavterskeltilbud og fungerer som pasientens og 
brukerens talerør når disse ikke får den hjelpen de mener 
de har behov for. 
Videre vises det til ulike pasient case i Helse Fonna der 
POBO har gitt veiledning. Casene handler bla. om pasient 
som ikke fått tid for operasjon, mangelfulle undersøkelser 
ved fall, manglende informasjon, feil diagnoser, 
pasientreiser og utskrivningsklare pasienter.  
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36/2019 Honorar, regler for utbetalinger.  
Samhandlingssjefen informerer om regler for utbetaling av 
honorar og reiseregninger. 
Brukerne vil nå få spesifiserte lønnslipper med informasjon 
om hva som er utbetalt som honorar/reiseregning. 
Det vises også til hvilke aktuelle møter som honoreres. 
Dekning av andre prosjekt/ arbeidsgrupper skal avtales 
med leder for aktuelt prosjekt. 
 
Se vedlegg for informasjon.  
 
Brukerutvalget vil ha tilbakemelding på følgende spørsmål: 

- Skal personlig assistent oppgis som passasjer ved 
reiseregning? 

- Kan søknadsskjema for «dekking av utgifter til kurs, 
konferanse og seminar» og «søknad om tapt 
arbeidsfortjeneste ved brukermedverknad» legges ut 
som egne PDF skjema under brukerutvalget på Helse 
Fonna sine nettsider? 

- Satsen på 4.03/km, beskattes denne?  
- Registrere brukerrepresentasjon i KE som et møte 

som honoreres 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fast sekretær for 
BU følger opp 
spørsmålene og 
melder tilbake til 
BU. 

37/2019 Bygg 2020 
Prosjektdirektør Bygg, Laila Nemeth informerte om 
fremdriften av nytt sykehus.  
Det nye sykehuset vil bli tilrettelagt for tverrfaglig 
pasientbehandling med ett stort felles akuttmottak som kan 
ivareta alle pasientgrupper uansett diagnose. 
Laboratoriene vil bli fullautomatisert, hvilket bla. vil gi 
pasienten raskere svar på blodprøvene sine.  
Det vil i hovedsak bare være en og to sengsrom med unntak 
av spesialavdelingene der en ønsker å kunne observere flere 
pasienter samtidig. Det vil også tas i bruk ny teknologi som 
f.eks. alarmsystem og pasientinformasjon via IP telefoni.    
 
Brukerutvalget diskuterer parkeringsutfordringene som 
pasienter og pårørende opplever. Parkeringshuset skal kun 
brukes av pasienter, brukere og pårørende, men brukes 
allikevel av andre.  Er det en mulighet å sette opp en bom, 
andre tiltak?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referent sender 
forespørsel til 
direktør for 
internservice og 
ber om en oversikt 
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Det er også få parkeringsmuligheter ved BUP. 
 
 

over alle 
parkeringsplasser 
ved Haugesund 
sykehus. 
 

38/2019 Informasjon fra leder 
Lederforum 6.juni 
Leder for brukerutvalget informerer kort om lederforum. 
Ved neste møte er det Helse Fonna som er ansvarlig for 
møteledelse og referat. 
Nestleder kan ikke møte ved neste lederforum, Laila og Else 
Berit melder ifra til leder hvem av de to som blir med som 
stedfortreder for nestleder.   
 
Regional brukerutvalg (RBU) 
RBU skal delta i en gjennomgang av hele 
pasientreiseområdet.  
 
Styremøte i Helse Fonna 19.juni 
Ved styremøte i juni måned ble de meldt om bedre økonomi 
og noe lavere sykefravær. 
I mai måned lå det i gjennomsnitt åtte sykehussenger som 
var belagt med utskrivningsklare pasienter. 
Haugaland DPS har stengt behandlingsrom hvilket har 
resultert i lengre ventetid. 
Det arbeides aktivt med å sikre utdanning av LIS-leger i 
Helse Fonna slik at man sikrer tilstrekkelig antall leger. 
Det ble også gitt en presentasjon av doktorgradsarbeidet til 
Heidi Bringsvor som omhandler helsefremming hos 
personer med KOLS. 
 
Brukerutvalget ønsker å invitert Heidi Bringsvor til et BU 
møte. 
 
Fellesmøte med de andre brukerutvalgene i Helse Vest 
22. og 23.august  
Leder informerer kort om fellesmøte i Stavanger.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BU sekretær følger 
opp sak mot Heidi 
Bringsvor 
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Kvalitetsutvalget i Helse Fonna 
Kvalitetsutvalget gjennomgår ulike avvikshendelser som 
handler om bla. fall, mangel på navnebånd, utfordringer med 
medisinhåndtering i Meona og feil i rekvirering. 
 
Sentrale saker for styremøtet 27.september 
Styresakene til neste styremøte foreligger ikke enda. I 
referatet fra Helse Vest sitt styremøte den 5. september ble 
det beskrevet at Helse Fonna har flest korridorpasienter og 
fristbrudd i hele Helse Vest.  
 
Pasientreiser – informasjon om ny rekvirentveileder 
Det er utarbeidet en ny rekvirentveileder, der de ulike 
rollene tydeliggjøres.  
 
Se vedlagt link for mer informasjon: 
https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser 
 

39/2019 Informasjon fra brukere som deltar i prosjekt og utvalg. 
Oversikt over BU deltakelse i prosjekt og utvalg ble 
gjennomgått. Det er ny brukerrepresentasjon i 
Samhandlingsutvalget og Kvalitetsutvalget.  
 
Brukerne i brukerutvalget informerte kort om arbeidet i de 
ulike utvalgene og prosjektene.  
 
Det er viktig at brukere som er med i prosjekter og annet 
arbeid gir tilbakemeldinger på hva de arbeider med. 
 
Det har vært utfordringer med å få kontakt med fagnettverk 
barn og unge. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sak meldes til 
FOUSAM ved 
rådgiver Sølvi 
Heimestøl. 
 

40/2019 Utskrivningsklare pasienter. 
Samhandlingssjefen presenterer tall over utskrivningsklare 
pasienter med liggedøgn. Sommermånedene var travle, i 
snitt var det mer en 9 sykehussenger som var belagt med 
utskrivningsklare pasienter.  Mer en halvparten av alle 
utskrivningsklare pasienter med liggedøgn venter på 

 
 
 
 
 
 
 

https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser
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kommunale helse- og omsorgstjenester fra samme 
kommune.  
Brukerutvalget diskuterer hvordan de skal kunne påvirke 
situasjonen. 
Det er tidligere sendt brev til kommunene, kommunene har 
ikke gitt noen tilbakemelding på dette. 
Brukerutvalget ønsker sende et leserinnlegg til avisene. 
 

 
Leder og nestleder 
av BU lager et 
utkast som sendes 
til utvalget før 
publisering. 

41/2019 Oppfølgingsteam i Suldal kommune 
Kort informasjon om nasjonal pilot som Suldal kommune og 
Helse Fonna deltar i.   
Målgruppen er brukere med store og sammensatte behov 
som trenger tjenester fra flere ulike instanser. 
 
Se film for kortfattet beskrivelse av nasjonal pilot: 
Oppfølgingsteam i kommunene - Nasjonal pilot 
 

 

42/2019 
 

Plan for møte med leder og nestleder av Bruker rådene 
og representant fra Ungdomsrådet 
Agenda for fellesmøte diskuteres i gruppen.  
 
Forslag til tema 

- Hvordan opplever brukerne det å være pasient i 
somatikk versus psykiatri?  

- Hvordan arbeider Helse Fonna med å få ned bruken 
av tvang?  

- Hvordan skjermes pasientene? 
- «Den gylne regel»- prioriteres rus og psykisk helse i 

Helse Fonna? 
- Erfaringskonsulenter; hvordan arbeider 

erfaringskonsulentene i Helse Fonna. 
 
 
 
 

 
 
 

- Oppsummering fra landsleir møte Mental Helse.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekretær i BU 
inviterer Sigrid 
Bøthun til møte for 
å orientere om 
rollen som rollen 
som erfarings-
konsulent. 
 
 
Else Berit lager en 
kort presentasjon 
på 10-20 min.  

https://www.youtube.com/watch?v=57FCpNroOpU&feature=youtu.be
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Eventuelt Kan saker som blir tatt opp i for eksempel en komité 

diskuteres med andre?  
Person identifiserbare saker må ikke diskuteres med andre 
utenfor den komiteen/utvalget. Avklar hva som kan bringes 
videre eller ikke med leder for arbeidet. 
 
 
Tilbakemeldinger til brukerorganisasjonene  
Det meldes om utfordringer med å gi tilbakemeldinger fra 
BU til brukerorganisasjonene.  
 
Rengjøring av rullestoler og annet utstyr 
Det etterspørres svar på tidligere innmeldt sak om rutiner 
for rengjøring av rullestoler og annet utstyr på sykehuset. 
  
 
 
 
Bil til rullestolbrukere? 
Saken utsettes til fast sekretær er tilstede. 
 
 
Annet 
neste møte i BU blir 24. oktober. Møtet i desember holdes av 
som tentativt (mulig behandling av Årleg melding).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekretær melder 
inn spørsmål til 
ansvarlig. Settes 
opp som sak i neste 
møte. 
 
 
Saken meldes til 
neste møte. 

 
 


