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Protokoll fra møte i Brukerutvalget. 
Tid: Tirsdag 23.februar 2021, klokken 10:00 – 13:00 
Sted: Digitalt 
 
Tilstede:  
Fra Brukerutvalget  
Grete Müller  
Else Berit Helle  
Erling Netland  
Nils Reiersen 
Arne Olav Hope 
Tina Eek 
John Roger Midtun (vara) 
 
Forhindret fra å møte:  
Heidi Larsen Wåge  
 
Fra administrasjonen:  
Reidun Rasmussen Mjør  
Sølvi Torvestad  
 
Referent: Sølvi Torvestad 
 
 

Saksnr. Sak 

08/2021 
 
 

Godkjenning av agenda  
Innkalling er godkjent 
 
Godkjenning av referat fra 21.januar  
Kommentar til referat fra 21.januar, gjelder sak under eventuelt:  
Spørsmål om oppfølging og kontroll av LAR pasienter under pandemien. 
 
Foreslått sak vil bli utvidet til informasjon og dialog om mulige konsekvenser for tilbudet til 
pasienter i psykisk helsevern som følge av pandemien.  
 
Sak blir satt på agenda til de førstkommende områdemøter for Haugalandet og 
Sunnhordland/Ullensvang 
 
Eventuelt:  

1. Fokus i media på kompetanse behov i sjukehus. Gjelder mangel på spesialsykepleiere  
 

09/2021 
 

Helsefellesskap 
Informasjon ved samhandlingssjefen 
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Det ble i oktober 2019 inngått avtale mellom KS og regjeringen om etablering av 
Helsefellesskap. Revidert nasjonal helse og sjukehusplan, som ble offentliggjort noe senere, 
inkluderte føringer for etablering av helsefellesskap. 
 
Helsefellesskapene er en tydeliggjøring av en ønsket samarbeidsstruktur mellom kommuner 
og foretak. En av føringene er at partene skal opptre som partnere og ikke bare være parter i 
samarbeidet. Det vil også kreves at kommunene samordner seg på en annen måte. 
 
For etablering av Helsefellesskap i Helse Fonna innebærer det at vi tar utgangspunkt i dagens 
struktur for samarbeid og videreutvikler den.  
 
Helsefellesskapene framhever fire pasientgrupper som skal prioriteres og legges til rette for i 
samhandlingen: 

- Barn og unge 

- Voksne med alvorlig psykisk lidelse og rusproblem 

- Skrøpelige eldre 

- Personer med flere kroniske lidelser 

 
Det er i dag etablert en samhandlingsstruktur med Topplederforum, Samhandlingsutvalget og 
to Områdemøter; ett for Haugalandet og ett for Sunnhordland/Ullensvang. Det pågår en 
diskusjon om Områdemøtene skal være ett felles møte. 
 
Brukerrepresentanter og fastleger skal delta i alle samhandlings fora. I dag mangler vi 
brukerrepresentant i Områdemøter. Brukerrepresentant vil komme på plass etter at 
Helsefellesskap er etablert. 
 
Etablering av Helsefellesskap; 3 faser.  

1. Formell etablering av struktur og mandat; avgjøres på Topplederforum i april 
2. Samarbeidsavtalene skal revideres.  

Helsefellesskapene må sikre involvering av blant annet brukerrepresentasjon og 
fastleger 

3. Det skal utarbeides en felles strategi for utvikling av tjenesten. Krav om felles 
planlegging skal formaliseres i et lovforslag.  

 
 
Diskusjon i BU møte: Brukermedvirkning er sentralt i samhandlingsstrukturen i 
Helsefellesskapene. Det er en utfordring å finne brukerrepresentanter fra kommunene; 
hvilken strategi bør man ha for å sikre en god brukerrepresentasjon i kommunene? Obs: Det 
er ingen nasjonale krav til hvor representantene til organ i helsefellesskapene skal hentes fra. 
 
 
Kommentarer fra BU representantene:  
 

 Noen brukerorganisasjoner arbeider med utfordringen og er i kontakt med 
kommunene. 
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 Bør utarbeides en plan for best involvering av brukere. 
 Bør være brukerrepresentanter for alle fire pasientgrupper som er prioritert i 

Helsefellesskapene 
 
Presentasjon er vedlagt referatet 
 

10/2021 Revisjon av utviklingsplan for Helse Fonna HF 
Informasjon ved prosjekt ansvarlig  
 
Gjeldende utviklingsplan for Helse Fonna HF er for perioden 2018 – 2022. Ny plan skal etter 
oppdrag fra Helse Vest, utarbeides innen utgangen av 2021. Planen skal behandles i styret i 
Helse Fonna og sendes til Helse Vest for godkjenning.  
 
Interne og eksterne interessenter i arbeidet er definert og det er utarbeidet en milepels plan 
og en kommunikasjonsplan. 
 
Utviklingsplanen skal legge vekt på de fire pasientgruppene som er poengtert i 
samhandlingsstrukturen i Helsefellesskap (ref. sak 09/2021). I tillegg er det fremhevet 
særskilte tema som skal kommenteres/lages plan for:  

• Avklare kapasitetsbehov og organisering av psykisk helsevern. 
• Gjennomgå akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus saman med kommunane.  
• Gjennomgå organisering, leiing og kompetanse i akuttmottaka. 
• Sette mål for å flytte spesialisthelsetenester heim til pasientane.  
• Lage plan for tilstrekkeleg kompetanse.  

 
Ansvaret for å utarbeide planen er lagt til Samhandlingsenheten som også har ansvar for å 
samarbeidet med kommunene om utvikling av Helsefellesskapene.  
 
I det neste BU møte 13.april vil innspill til planen bli etterlyst. Men det er også mulig å sende 
innspill i forkant av møtet. Eventuelle notat sendes til sekretær og leder og nestleder av BU.   
 
For mer informasjon: 
 

 Se Utviklingsplan for Helse Fonna HF (20218 - 2022) 
 

 Kommunikasjonsplan for utviklingsplanen og presentasjon fra møtet er vedlagt 
referatet 

 
 

11/2021 
 

Oppdragsdokument for Helse Vest 2021 
Informasjon ved samhandlingssjefen 
 
Også informasjon om Styringsdokument for Helse Fonna 2021 
 
Oppdragsdokumentet gis i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet til det regionale 
helseforetaket. 

https://helse-fonna.no/Documents/Styret/2018/06-21/sak-39-18-utviklingsplan-helse-fonna-hf-2018-vedlegg-01-utviklingsplan.pdf
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Dokumentet Informerer om de oppgaver som skal utføres i påfølgende år. 
Dokumentet har to formål: 

 Styringskrav til de regionale helseforetakene 
 Midler i Stortingets budsjettvedtak blir formelt sett stilt til foretakets disposisjon 

 
Styringsdokumentet gir en beskrivelse av oppdrag til hvert foretak. Gis fra det regionale 
helseforetaket (Helse Vest) 
Alle krav i tidligere mottatte dokument er fortsatt gjeldende krav til kravet er innfridd. 
 
 
Vedlagt referatet finner du: 

 Oppdragsdokumentet til Helse Vest 2021  
 Styringsdokumentet til Helse Fonna 2021  
 Presentasjonen fra møtet 

 
 

 Pause 
12/2021 
 
 

Kommunikasjon i Helse Fonna 
Informasjon ved kommunikasjonssjefen i foretaket 
 

I møte ble Youtube film vist: https://youtu.be/fiLkTy8V4s0 
 
Filmen er laget i regi av norsk presseforbund og setter fokus på det de mener er en negativ 
kommunikasjonsstrategi i Helse Vest. 
 

Helse Vest er det første foretak som har laget felles kommunikasjons strategi for 
foretakene i sin region.  
Strategien ble laget med bakgrunn i følgende utfordringer: 

 Hvor mye skal foretaket informere om i forbindelse med ulykker. 
 Hvor mye kan man si uten å bryte taushetsplikten. 

 
Strategien har bidratt til endret praksis grunnet hensyn til pasientene fordi alle pasienter har 
behov for vern om spredning av person opplysninger. Informasjon til media vurderes fra sak 
til sak, men med strenge etiske retningslinjer for person vern.  
 
Informasjon relatert til pandemi følger nasjonale retningslinjer 
 
Eventuelle meldinger om dødsfall er politiets oppgave å formidle 
 
For mer informasjon se:  
 

 Foretakets nettside – informasjon til media:  
se www.helse-fonna.no - Informasjon til media 
 

https://youtu.be/fiLkTy8V4s0
https://helse-fonna.no/media
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 Vedlagt referatet finner du; Helse Fonna – kommunikasjonsstrategi 
 

13/2021 
 

Brukerrepresentanter i råd og utvalg 
Ved sekretær 
 
Sekretær gjennomgikk status for brukerrepresentasjon i prosjekt og utvalg. 
 
Det er ønskelig at de av representantene som deltar aktivt i prosjekt og utvalg, sender notat 
med informasjon om status for arbeidet og eventuelle tema som ønskes drøftet med utvalgets 
medlemmer. Notat sendes sekretær, leder og nestleder. 
 
Vedlagt referatet finner du mal for notat 
 

 Pause 
14/2021 Informasjon fra leder og nestleder 

 
Leder informerte om noen av hovedtemaene i Oppdragsdokumentet 2021 til Helse Vest 
 
Se ellers lenke til sykehustalen: Sykehustalen 2021 
 
Styremøte 

 Psykisk helsevern ved Barne – og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) og Tverrfaglig 
spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) har mottatt økt mengde henvisninger 
under pandemien. Det er allikevel lite ventetid og få fristbrudd i avdelingene.  

 Corona pandemien utgjør ingen store utfordringer for foretaket nå. 
 
 
Kvalitetsutvalget (KU) 
Kvalitetsutvalget har gjennomført to møter i 2021 
 
Eksempler på tema som har vært drøftet i utvalget i år: 
 

 Pasienter som er utlokalisert; det innebærer at de er inneliggende på en annen 
avdeling en det diagnosen tilsier. En årsak kan være stort overbelegg. Det har skjedd 
at pasienter ikke får legevisitt fordi de blir glemt/oversett av «moderavdelingen». 
Dette er et problem som har eksistert over noe tid og det arbeides med å finne 
løsninger. 

 Pasienter som for utsatt utredning fordi smittestatus ikke er avklart 
 
 
Bygg 2020 - Haugesund sjukehus 
Byggetrinn 1 er i rute og bygget planlegges å åpne i august/september. 
 
Ombygging av den fraflyttede delen av sykehuset starter i september 2021 
 
Det er søkt om oppstart av byggetrinn 2.  Oppstart forventes medio september 2023.  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sykehustalen-2021/id2827149/


 
 

 

Helse Fonna Kontaktinfo: Fakturaadresse:  

P.Boks: 2170 Sentralbord: 05253 Helse Fonna HF  

5504 Haugesund Telefaks: 52 73 20 02 Regnskap, P.Boks 64   

Foret.nr: 983 974 694 post@helse-fonna.no 5751 Odda  

Bank. 5082.08.47218 www.helse-fonna.no Tlf: 05253 

 

Arbeidsgruppe - Strukturelt utskrivningssamtale v/nestleder 
 
Arbeid med å kvalitet sikre en strukturert utskrivningssamtale er ett av flere oppdrag som er 
gitt fagnettverk for «Gode pasientforløp». Oppdraget er gitt av Samhandlingsutvalget som er 
styringsgruppe for fagnettverkene.   
 
Nestleder har deltatt som brukerrepresentant i arbeid med innføring av strukturert 
utskrivningssamtale i foretaket og vil informere om gruppens arbeid i neste BU møte 
 
Presentasjon er vedlagt referatet 
 

15/2021 Handlingsplan 2021 
Ved leder 
 
Utkast til handlingsplan for 2021 ble gjennomgått og justert. 
Handlingsplanen er å betrakte som et dynamisk dokument og både representanter i BU og 
andre aktører er invitert til å foreslå innspill til tema. 
 
Vedlagt referatet finner du årshjul med sist oppdaterte handlingsplan 
 
 

Eventuelt 
 

1. Sak meldt av Else Berit, 
Gjelder stort media fokus på sjukehusenes kompetanse behov. Bekymringen omhandler 
mangel på intensivsykepleiere. 
 
Manglende kapasitet på intensivsjukepleiere er en nasjonal utfordring og utfordringen er 
omtalt i oppdragsdokument og styringsdokument. 
 
I Helse Fonna er det vedtatt at sykepleiere som ønsker å ta videreutdanning i intensiv 
sykepleie skal prioriteres med økonomisk støtte fra foretaket. Anestesisykepleiere får tilbud 
om kurs for å kunne hjelpe til på intensiv avdelinger ved behov.  
 
 

 

 


