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Saksnr. Sak 

01/2022 Innkalling og godkjenning av agenda v/leder Brukerutvalget HF. Ingen eventuelt saker ble meldt. 

 

02/2022 

 

Godkjenning av referat frå møte i Brukarutvalet 08.12.21 

 

03/2022 Gjennomgang av oversikt over prosjekt/deltagere. Fortsatt noen prosjekter som mangler 

deltakere, uavklarte og ikke startet opp. 

Kjersti Haugen sjekker opp: Fellesmøte, Vel Heim og Arbeidsutvalg for koordinerende enhet 

rehabilitering og koordinering. 

04/2022 Årlig melding Helse Fonna v/direktør Olav Klausen:  

Direktøren begynte sitt innlegg med oppsummering av Pandemisituasjonen for og i  Helse Fonna. 

Pandemien med koronavirus har preget foretakets aktivitet i 2021. I perioder av året har det vært 

relativt lavt smittetrykk i opptaksområdet. Ved nyttår, påske og siste del av høsten 2021 har tallet 

på innlagte pasienter med covid-19 vært høyt. Alle ansatte, tillitsvalgte, vernetjeneste, og 

beredskapsledelsen har medvirket til at foretaket så langt har hatt kontroll over situasjonen. 

Testkapasiteten i Helse Fonna er god og Fonna testar for enkelte omliggande kommunar i sitt 

område. Testmaskinen kan avdekke variant av Covid-19 og det er mulig å teste immunitet om det 

skulle være behov for dette. Det er høy prosent vaksinerte blant ansatte i Helse Fonna.   

 

Koronaviruset er hovedårsak til at Helse Fonna ikke når målkrava om ventetid og fristbrudd i 

2021 

I november -21 nådde Helse Fonna nasjonale og regionale kvalitetsparameter for ventetid innen 

voksenpsykiatri og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling(TSB). 

Helse Fonna har i praksis ikke nådd målkravet om gjennomsnittlig ventetid på under 50 dager. 

Ventetida har variert fra 68 dager i januar til 55 dager i juli. 

Ved barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) har det ventetid økt fra 2020 til 2021.Her innfrir en ikke 

det regionale målkravet om 35 dager ventetid. Hovedårsaken til dette er stor økning i antall 
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henvisninger fra oktober 2020 til juli 2021, samt ledige stillinger. Antall henvisninger har nå 

normalisert seg til 2019-nivå, og ventetida var i snitt 42 dager pr. 1. desember. 

 Direktøren var fornøyd med at nybygget ble tatt i bruk innen fristen og planen dette året 

er forprosjekt med tanke plan vidare for neste byggetrinn.   

 Neste trinn skal starte i 23 og skal være ferdigstilt 2025 

 Brukerutvalget vil inviteres inn i arbeidsgrupper når det blir aktuelt. 

 Helse Fonna når ikke målkravet om ingen fristbrudd. Årsaken til det er blant annet 

spesialistmangel, rekrutteringsvansker og reduksjon i planlagt behandling i sammenheng 

med pandemi. Det ble også redusert aktivitet i forbindelse med flytting til nytt bygg ved 

Haugesund sjukehus. 

 Helse Fonna har god måloppnåing på mange av indikatorene for pakkeforløp for 

kreftpasienter. Fra januar 2021 til og med oktober 2021 var 71 prosent av alle 

pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid. 

 Foretaket prognoserer underskudd i 2022 og vil ikke nå målet om overskudd på 34 

millioner kroner. Ekstrakostnader som følge av pandemien, samt reduserte inntekter, 

både som følge av pandemien og innflytting i nytt bygg ved Haugesund sjukehus er 

årsaken til dette. Årsresultatet må, som følge av koronakompensasjonen fra staten sees i 

sammenheng med overskuddet i 2020. 

Brukerutvalget stilte spørsmål til direktøren om tilbud til fødende i Helse Fonna  

Helse Fonna har to føde avdelinger henholdsvis på Stord og Haugesund med om lag 2000 fødsler 

årlig. Fonna hadde frem til -14 et tilbud for fødende ved Odda Sykehus som ble nedlagt etter 

nasjonale krav om antall fødende. Helse Fonna har ikkje registrert at det har vært store 

utfordringer knyttet til nedleggelsen av nevnte tilbud. Pasientene har i dag tilbud om transport i 

ambulanse ved behov for helsepersonell. Det blir kontinuerlig utdannet jordmødre men det er en 

utfordring at det er krav i utdanningen om  høyere antall fødsler enn det som er mulig å få til i 

Helse Fonna. Det er dialog med utdanningsinstitusjonane for å få omgjort kravene.  

Intensiv sykepleiere: Helse Fonna har god dekning av intensiv sykepleiere. 

Ventetid i akuttmotaket: Er redusert kontra tidligere. Videre er det nå ansatt leger direkte i 

avdelingen som medfører en betre flyt med tanke på ventetid. 

05/2022 

 

Frivillighetskoordinator ved Haugesund sjukehus Kitty Fremmesvik  

informerte om de frivilliges  rolle i sykehuset. De frivillige får opplæring og har taushetsplikt. 

De følger en vaktplan og er tilstede på sykehuset alle ukedager, nylig utvidet til klokken 20.00 

De frivillige henter ved bil og følger inn, finner rullestol eller rullator,innsjekk/betaling,viser vei og 

følger til avdelinger,  venter sammen med pasienten, hjelper med ærend , telefonsamtaler, 

bringer eiendeler og Vaffelsteiking. 

De har behov for flere frivillige så om noen kunne tenke seg eller kjenner noen som har lyst kan 

de ta kontakt med koordinator Fremmesvik.  

 



 
 

 

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 

 

06/2022 Informasjon fra leder og nestleder:  

Informasjon om sykehustalen til Helseministeren: 

Prioriterer sykehusøkonomien, Øke kapasitet og sikre høyere beredskapsnivå 

Utdanne flere intensivsykepleiere, jordmødre og helsefagarbeidere 

200 nye utdanningsstillinger i tillegg til de 100 som tidligere er meldt 

Mindre rapportering og målstyring – slutt med «den gylne regel» 

Forslag om de som får avslag på nødvendig helsehjelp, skal få en vurderingssamtale med 

spesialist 

 

Aktuell informasjon fra styret i Helse Fonna: 

Kvalitetsutvalget: Færre synergimeldinger i desember 2021 

Under brukerrepresentantens bemerkninger trakk jeg spesielt frem at avdelinger/ klinikker 

jobber mer med synergisakene og foreslår tiltak og læringspunkter. 

Mange samtidighetskonflikter på grunn av høyt arbeidspress – etterlyser bedre flyt i 

akuttmottaket  

Ber klinikkene sørge for at pasienter i risikosonen blir vurdert for fare for fall, trykksår og dårlig 

ernæring 

Bygg 2020 Ombyggingen av arealer som ble fraflyttet er i rute 

Man har funnet en del asbest som må håndteres 

Forsterkninger og rørgjennomføringer 

Prosjektering av byggetrinn 2 tidlig i 2022 

Byggestart i 2023 – ferdig i 2025 

Infeksjonsavdeling på toppen av nybygget 

Ny kreftavdeling i 1. etasje 

Pasientrom i «sengetun» med poliklinikk/ dagbehandling rett i nærheten  

 

Klinisk Etisk Komite:  

Nestleder har vært representant fra Brukerutvalget i KEK som består fagpersoner som prest, lege, 

sykepleier, psykolog med flere.  

Klinisk etikk-komité (KEK) ble etablert i Helse Fonna 2003. KEK ønsker å bli benyttet av alle i 

organisasjonen ved etiske dilemma. 

Klinisk etikk-komité skal fremme bevisstgjøring og refleksjon om etiske problemstillinger i 

virksomheten. Klinisk etikk-komite er et rådgivende organ for behandlere i vanskelige etiske 

problemstillinger rundt kliniske avgjørelser. 

De etiske utfordringer drøftes fremmer kvalitetsforbedring og dermed bedre tjenester.  

07/2022 Gjennomgang av brukerutvalgets årlige melding for korrektur. 
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08/2022 Gjennomgang av Årshjul: Datoer er satt og noen forslag til tema ble tatt opp i møtet som vil bli 

endelig i AU møtene. Tema som en ønsker å ta opp videre er blant annet alle pakkeforløpene, og 

særlig pakkeforløp hjem. Det er også ønskelig å ha dialog med en representant for jordmødrene.  

09/2022 Det fremkom ønske og enighet om flere pauser i møtene.  

  

 

 


