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30 /2022 Godkjenning av agenda og ingen kommentar til referat fra 30.09.22 

Innmelding av eventuelt saker 

31/2022 Nestleder BU hadde gjennomgang av sak som omhandlet likeverdig behandling 

av pasientgrupper. Fleire pasient og melder at enkelte pasientgrupper 

opplever å bli møtt på en lite respektfullt og helsefremmende måte i helse og 

omsorgs- 

tjenestene. Det interregionale brukerutvalgene anbefaler følgende tilført i 

oppdragsdokumentet for 2023. De regionale helesforetakene får i oppgave å 

utarbeide en overordnet strategi for å sikre likeverdige helsetjenester. 

Brukermedvirkning blir lagt som premiss i arbeidet. 

Hele dokumentet er sendt ut til BU for gjennomlesning i forkant av møtet 

02.11.22 

32/2022 Anne Sætre Rådgiver fra kvalitet og pasientsikkerhet formidlet fra PassOpp 

undersøkelsen 2021. Innlegget er vedlagt.  

 

33/2022 Samhandlingsrådgiver Linda Andersson hadde innlegg om utfordringer knyttet 

til utskrivningsklare pasienter i Helse Fonna. Utskrivningsklare pasienter er 

per definisjon pasienter som er ferdig behandlet i spesialisthelsetjenesten og 

som har behov for kommunale tjenester. Pasientene blir værende på sykehuset 

i påvent av tjenester som igjen skaper utfordringer for pasienten, andre 

pasienter og pårørende.  

34/2022 Informasjon fra Samhandlingssjef Reidun Mjør vedørende oppstart FSU ene. 

Kort introduksjon av de prioriterte gruppene i Helsefelleskapene. 

Sanhandlingsjefen gav tydelige signaler på at ingen pasientgrupper skal 

nedprioriteres.  Alle FSU-ene` i Helse Fonna har hatt oppstart nå. I tillegg har 

de opprettet et FSU knyttet til helseberedskap. Det er ikke en nasjonal 

prioriteringsgruppe enda men det er kommet tydelige signaler på behovet for 

samhandling på beredskapsfeltet. 
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35/2022 Rådgiver i klinikk for psykisk helsevern Laila Mørch presenterte for 

brukerutvalget tilbakemelding og kartlegging systemet NORSE. Det skal 

implementeres i Helse Fonna og samtlige foretak Helse Vest. Verktøyet skal 

benyttes som en del av kartlegging og oppfølging av pasienter innen psykisk 

helsevern, både i poliklinikk og døgnpost. Lokale tilpasninger. 

Det lisensbaserte verktøyet er fortsatt i startgropen hvor klinikkdirektør 

Kenneth Eikeseth er prosjekteier og Mørch prosjektleder. Styringsgruppe og 

lokale prosjektgrupper er ikke på plass enda. Se vedlagt presentasjon for 

nærmere informasjon.  

Mørch ønsker innspill fra brukerutvalget hva som er viktig å ha med i 

verktøyet eller hensyn som bør tas. 

Ny oppgradering av tilbakemeldingsverktøyet Norse  - NAPHA Nasjonalt 

kompetansesenter for psykisk helsearbeid 

36/2022 Informasjon fra leder brukerutvalget: Vedlagt Power Point 

37/2022 Eventuelt saker: 

 Geir Charles Grindheim skal delta i som representant i prosjektgruppe 

gjeldende interkommunal legevakt 

 Geir Charles Grindheim og Anne Karin Sørdal(vara) som representant i 

brukerutvalg Helse Vest Apotek. 

 Else Berit Helle reiser som representant til Lederforum 10.11.22 

 Spørsmål om honorar knyttet til samlinger er svart ut av Lene Lie i mail 

 Grete Müller brukerutvalget for «Mind Me» 

 Videre fokus i neste møter:  

 Organisering og prioritering av Læring /Mestring Senteret.  

 Oversikt nybygg. 
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