
  
Referat fra fellesmøte med Brukerutvalget og leder nestleder fra Brukerrådene og Ungdomsrådet. 
 
Tid: Onsdag 30.03.22  
09.30-13.00  
Sted: Bjørgene Undervisningssykehjem  
Tilstede:  
Fra brukerutvalget  
Else Berit Helle  
Geir Charles Grindheim 
Nils Reiersen 
Anne Karin Sørdal  
Fra brukerrådet:  
Torbjørn Foss(HDPS) 
Per Jermund Eldøy (FDPS)  
Tonje Smith Fjeldstad (FDPS)  
Stein Solvoll (SDPS)  
Anne-Gurine Sætre (HDPS)  
Anne Grethe Høisæter(STDPS) 
Ungdomsrådet 
Emma Sofie Lae-Pedersen 
Siv Emberland 
 
Fra administrasjonen:  
Sigrid Bøthun  
Kjersti Haugen 
Gro Carlsen 
Sølvi Heimestøl 
  
  
 

Velkommen og kort presentasjonsrunde av alle deltagerne som var tilstede.  
 

Sak  13/2022           Presentasjonsrunde av fellesmøtets 3 råd og utvalg 

Presentasjon av Brukerutvalget (ved nestleder Else Berit Helle) 

 Presenterte brukerutvalgets mandat, organisering samt møtestruktur og kultur. 
Informasjon om aktuelle arbeidsgrupper, organer og samarbeidsform med andre råd og 
utvalg som ungdomsråd, bruker råd. BU sitter i ulike ledelse utvalg og deltar i flere 
arbeidsgrupper knyttet til prosjekter. 

 Bruker utvalget har som oppgave representere alle pasienter og pårørende i 
helseforetakets virksomhetsområde og har nasjonale prinsipper å forholde seg til som 
representantbrukerutvalget. Det ble ikke konkret lagt frem fokusområder fra 
Brukerutvalget men de har blikket sitt rettet mot at Helseforetaket skal legge til rette 
for brukermedvirkning og det skal skje gjennom at brukerrepresentanter gis reell 
innflytelse, og at brukerkompetansen blir benyttet ved planlegging, beslutning, 
gjennomføring og evaluering 

 Brukerutvalget tok frem momenter fra Helseministerens årlige sykehustale. Vedlegg fra 
presentasjon går nærmere inn på dette.  

 
 
 



Presentasjon av Ungdomsrådet ved Leder Emma Sofie L-Pedersen og nestleder Siv Emberland  
• Ungdomsrådet består av medlemmer i alderen 14-23 år.  
• Fokuset er på barn og unges helsetjenester, både innen somatikk og psykisk helse. 

Ungdomsrådet skal bidra til at barn og unge skal få et enda bedre tilbud i Helse Fonna, 
enten de er syke selv eller har sykdom i nære omgivelser.  

• Organisering, møteform og kultur ble oversiktlig fremlagt. 
• Ungdomsrådet deltar aktivt i ulike utvalg og arbeidsgrupper.  
• Hjertesaker: 
• Brukermedvirkning,  
• Helhetlig hjelpetilbud,  
• Barn og unge som pårørende.  
• Pandemiens påvirkning på barn og unge  
• Selvmordsforebygging.  

Brukerrådenes tilsammen 6 ledere og nestledere i Helse Fonna presenterte noen av fokus saker 
for 2022:  

• Pasientflyt: Ønske om økt fokus på å bedre pasientflyten internt i foretaket mellom 
poliklinikk og avdelinger.  

• Samhandling: Ønske om å bedre sømløse tjenester mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunene. 

• Legevakten: Triangering av psykisk syke pasienter blir satt til grønn ved legevakten på 
tross av at pasient/pårørende opplever helsetilstand som alvorlig. Enkelte pasienter 
opplever at legevakten avbryter samtalen. 

• Selvmords-forebygging: Et høyt antall mennesker har begått selvmord fra Karmsund bro 
gjennom en årrekke. 
Rådet har henvendt seg til flere aktuelle instanser for å få øke sikkerheten uten å bli møtt 
med løsninger eller forståelse for problematikken.  

• Sikkerhetsposten: Fasiliteter er ikke i tråd med anbefalinger. 
• Helsetjenester til Barn/Unge: Sikre oppfølging etter endt behandling i 

spesialisthelsetjenesten og økte ventetider. 

14/2022                                                        Diskusjon 

En av målsetningene med fellesmøtet denne dagen var å kartlegge hvilke felles utfordringer 
utvalg/råd står foran i fremtiden og styrke brukerstemmen gjennom å arbeide med felles 
fokusområder.  
Deltagerne på møtet ble inndelt i to grupper for å drøfte hvilke saker som kan være aktuelle å 
samarbeide om og hvordan det kan la seg gjennomføre.   
Deltagerne var engasjerte og aktive som resulterte i forslag til tema som kan være felles 
fokusområde. Nedenfor er noen av fokus forslagene oppsummert. Det ble ikke besluttet eller 
vedtatt noe i møtet men forslag for videre arbeid er listet nedenfor.  
 

Hva Hvordan 

Samhandling Delta i Felles 
samarbeidsutvalg(FSU) 

Helhetlige 
pasientforløp 

Dialog mellom råd og utvalg 

Selvmordsforebygging Bidra til konkrete tiltak for å 
forebygge og forhindre selvmord. 

 

15/2022                                  Forprosjekt FACT UNG 

Gjennomgang av forprosjektet ved leder av ungdomsrådet Emma Sofie Pedersen.  
• Hun har vært ansatt som erfaringskonsulent i 40 prosent stilling i forprosjekt F-UNG. 

Representant fra ungdomsrådet har også deltatt i styringsgruppen. 



• FACT ung skal bli et tilbud til unge mellom 12-24 år som strever mest og som har behov 
for langvarig sammensatte tjenester. FACT står blant annet for fleksibel oppsøkende 
tjeneste og skal ha fokus på funksjonsnivå fremfor diagnose. Sammensetning av 
fagkompetanse tilpasses individuelt etter behovet til pasienten.  

• Forprosjektet har resultert i beslutning om å søke om prosjektmidler til videre 
forprosjekt. Tysvær kommune skal stå som vertskommune for 9 kommuner når 
kommunene nå har søker om videre forprosjekt. 

• BUP Stord med kommunen i Sunnhordaland vil søke om hovedprosjekt.  
• Vedlagt presentasjon inneholder lenke med fin film om FACT UNG. 

• ROP - FACT Ung 

16/2022                             Faglig samarbeidsutvalg barn og unge 

Sølvi Heimestøl rådgiver fra FOUSAM hadde innlegg om FSU barn og unge.  
• Hun startet innledningsvis med å formidle at barn og unge med behov for flere tjenester 

kan ha mange aktører å forholde seg til, Noe som medfører store utfordringer for 
tjenestemottaker og utøvere.  

• De involverte deltagerne FSU har fagområde barn og unge. De kan gjennom utvalget 
dannet seg oversikt over hvem som kan hjelpe med hva.  

• FSU består av representanter på tvers av profesjoner og tjenestetilbydere.  
Brukerrepresentanter skal være fra helseforetak og kommune. 

• FSU bidrar til god samhandling på tvers som kort fortalt bidrar til mer koordinerte og 
oversiktlig tjenestetilbud til mottakere og pårørende. Samhandling og samarbeid mellom 
så mange aktører er krevende og fordrer både struktur og god 
samhandlingskompetanse. 

• Hvordan FSU er plassert i forhold til Helsefelleskapet vises skjematisk i vedlagt 
presentasjon.  

• Les mer her: Helsefellesskap – FOUSAM 

Evaluering av dagen 
 

Positive: Kjekt å treffe andre. Jobbe i gruppe. God mat. Nyttig informasjon om FSU. Nyttig med 
gruppearbeid. Presentasjonen av Ungdomsrådet 
Det å kunne treffes på tvers av råd og utvalg. Får et bredere syn på ting og innsikt. Det at vi vet 
om hverandre og kan involveres hos hverandre. 
Tida gikk fort. Mange felles saker 
Forbedre: Passe tid, stramme på tid og presentasjons innhold. Tilpasse bedre tilreisende. 
Ville hatt kortere presentasjon fra BU presentasjonen kunne vært sent ut før møtet. Gitt tid til 
drøfting av hvordan ta opp ting med bruker utvalget 
Ting en kunne hørt mer om: Informasjon om arbeidet i de ulike bruker rådene. 
 

Fotografering: Det ble tatt blider etter samtykke under møtet.    

 

https://rop.no/roptv/fact-ung/
http://fousam.no/helsefellesskap/

