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Protokoll fra møte i Brukerutvalget i Helse Fonna 
Tid: Torsdag 18.juni 2020, klokken 12:00 – 14:00 
Sted: Elektronisk møte 
 
Tilstede: 
Fra Brukerutvalget 
Grete Müller 
Else Berit Helle 
Laila Stensletten 
Erling Netland 
Kjell Inge Bringedal 
Heidi Larsen Wåge 
Janne Anita Steindal Jensen 
 
Forhindret fra å møte: 
Kristine Sele 
 
Fra administrasjonen: 
Sølvi Torvestad 
 
Referent: Sølvi Torvestad 

 
 

Saksnr. Sak 

18/2020 
 

Godkjenning av agenda  
Godkjenning av protokoll fra møtet 7. mai 
 
Agenda og protokoll er godkjent 
 

19/2020 
 

Revidert nasjonal helse- og sykehusplan. 
Informasjon ved Klinikkdirektør Reidun Rasmussen Mjør 
 
Formålet med planen er å legge til rette for god og framtidsrettet pasientbehandling og 
god bruk av ressurser for å skape pasienten sin helsetjeneste. Den reviderte planen er en 
oppfølging av tidligere plan. 
 
Noen utfordringer for helsevesenets kapasitet i fremtiden er at vi blir flere og eldre 
samtidig som pasienten har andre forventninger og flere trenger behandling lenger. 
 
Mulige løsninger er bedre samhandling, bedre prioriteringer og bedre bruk av teknologi. 
Pasienten må mobiliseres som ressurs og vi må lære mer av hverandre i forhold til feil 
som er gjort for å sikre gode pasientforløp. 
 
Det skal utvikles Helsefellesskap hvor representanter fra sykehus, kommuner, fastleger, 
pasienter og brukere møtes for å planlegge og utvikle tjenestene sammen for å finne gode 
lokale løsninger. Helse Fonna og kommunene i foretaksområdet utgjør et helsefellesskap.  
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Prioriterte pasientgrupper er:  

 Barn og unge med langvarig behov for helsehjelp 
 Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblem 
 Skrøpelige eldre 
 Personer med flere kroniske lidelser 

 
 
Spørsmål/kommentarer fra brukerutvalget i møtet: 

 Det er behov for å markedsføre muligheter for bruk av helse-norge.no  
 

 Læring på tvers. Hvordan implementere gode rutiner i praksis. 
Samhandlingssjef og fagdirektør vil samarbeide om dette 
 

 Hvordan oppnå likeverdighet i samhandlingen mellom kommuner og sjukehus.  
Samarbeidet er styrket i løpet av corona situasjonen det er et godt utgangspunkt for det 
fremtidige arbeidet 
 
 

20/2020 
 
 

Informasjon fra leder 
 

 «Hva er viktig for deg» dagen. 9.juni: Det ble i forkant av dagen gjennomført 
intervju med nestleder av Ungdomsrådet og leder av Brukerutvalget. Informasjon 
ble lagt på foretakets intranett og facebook sider. Tekst/intervjuet er tidligere 
sendt medlemmene i brukerutvalget 

 
 Kvalitetsutvalget i Helse Fonna: Det har vært gjennomført to møter siden sist BU 

møte. Fokuset for BU representanten er fortsatt blant annet bedre opplæring i 
bruk av Meona og manglende identifikasjon av pasienter. I tillegg til blant annet 
fokus på å øke screening av eldre pasienter i faresonen. Screening bør 
gjennomføres for å redusere fall, trykksår og bedre ernæringsstatus. Helse Fonna 
har dårlige tall for gjennomført screening av pasientgruppen. 
 

 Styremøter: Under corona perioden er det registrert svært få korridor pasienter 
og utskrivningsklare pasienter og sykefraværet blant de ansatte har gått ned. 
Imidlertid har foretaket flere fristbrudd grunnet utsatte operasjoner og 
polikliniske behandlinger. 
 

 Bygg 2020: Helse Fonna vurderer å framskynde byggetrinn 2. fra 2030 til 2023. 
 

 Lederforum for erfaringsutveksling fra alle helseforetakene i Helse Vest ble 
gjennomført 11.juni som et elektronisk møte. Neste samling er planlagt til 11. 
november. 

 
Presentasjonen finner du vedlagt referatet 
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21/2020 Bygg 2020 
Status for byggeprosessen Bygg 2020.  
 
Det eksteriørmessige er nært ferdigstilt og arbeidet med å knytte sammen gammelt og 
nytt bygg er snart på plass. Det arbeides intensivt med sluttføring av det innvendige 
arbeidet og dato for innflytting er august 2020. 
 
Byggeledelsen har hatt et stort fokus på smittevernregler, støy og støv. 
 

22/2020 Plan for BU møte med styret 28.september 
Tidligere plan med at medlemmer av utvalget presenterer sentrale tema for styret følges.  
Detaljert plan for møtet er sendt medlemmene av BU for kommentarer.  
 
 
Plan for møte i Brukerutvalget 7.september 
BU ønsker å invitere fagdirektør til møtet for en gjennomgang av års rapport fra 
Kvalitetsutvalget 2019 
 
Klinikkdirektør for Medisinsk klinikk inviteres for å informere om arbeid med kvalitet i 
klinikken. 
 

Eventuelt 1. Informasjon fra leder av BU. Gjelder sendt notat til styreleder og AD angående 
leder av BU sin deltakelse under sak Bygg 2020. AD vil gå inn for at BU 
representanten deltar i styremøte også under behandling av denne saken. 
 

2. Svar på tidligere spørsmål angående tolke tilbud til døvstumme. Tilbud 
organiseres via NAV 

 
3. Informasjon fra medlem av BU om at pasienter har meldt om skitne vinduer på 

medisinsk sengepost. Sekretær vil sørge for at bekymringen rapporteres internt. 
 

4. Brukerutvalget vedtok å sende en blomsterbukett til nestleder som er sykmeldt 
 

Skriv  
 Evaluering av møtet 

 
Brukerutvalget håper at møter i fremtiden kan gjennomføres som fysiske møter. 
 

 


