Protokoll fra møte i Brukerutvalget.
Tid: Torsdag 21.januar 2021, klokken 11:00 – 14:00
Sted: Digitalt
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Grete Müller
Else Berit Helle
Erling Netland
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Geir Charles Grindheim
Forhindret fra å møte:
Tina Eek
John Roger Midtun
Mette Lambach
Odd Chr. Grundetjern
Geir Tore Søreide
Fra administrasjonen:
Reidun Rasmussen Mjør
Sølvi Torvestad
Referent: Sølvi Torvestad
Saksnr.
01/2021

Sak
Velkommen til nytt Brukerutvalg i Helse Fonna HF!
Ved Administrerende direktør Olav Klausen
Administrerende direktør ønsket nytt brukerutvalg for Helse Fonna HF velkommen.
Han minnet blant annet om at brukermedvirkning i prosjekt og utvalg har bidratt til reelle
endringer.
Han oppfordrer nytt brukerutvalg til å være frimodige

02/2021

Presentasjonsrunde:
Presentasjonsrunde ble gjennomført.
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Informasjon om Helse Fonna helseforetak
Ved Administrerende direktør Olav Klausen
Spesialisthelsetjenesten i Norge er organisert som helseforetak fra 2002.
Helse Fonna er ett av fire foretak i Helse Vest, de andre foretakene er Helse Stavanger,
Helse Bergen og Helse Førde.
I tillegg har Helse Vest eget IKT selskap og sykehusapotek.
Helse Fonna dekker 16 kommuner i 2 fylker. Innbyggertall i opptaksområdet er om lag
180.000.
Foretaket har fire sykehus; Haugesund, Stord, Odda og Valen, sistnevnte er et psykiatrisk
sykehus.
Det er fire distrikts psykiatriske sentra (DPS) organisert under foretaket. De er lokalisert
til Karmøy, Haugesund, Stord og Valen/Odda.
Se vedlagt presentasjon for oversikt over hvordan sykehuset er organisert i klinikker og
avdelinger.
Helseforetakene i Norge er styrt fra Stortinget og Helse- og Omsorgs departementet via
regionale helseforetak. De enkelte helseforetak (HF) er selvstendige organisasjoner med
eget styre.
Helse Vest gir styringsoppdrag til foretakene i regionen hvert år. Styringsdokumentet er
detaljert og gir en beskrivelse av hva som skal gjennomføres av oppgaver i løpet av året.
Informasjon/krav i styringsdokumentet er basert på oppdragsdokumentet som er sendt
Helse Vest fra departementet. Hvert år svarer foretakene på oppdraget gjennom «årlig
melding». Meldingen blir lagt frem for brukerutvalget for kommentar.
Tilsynsmyndigheter til foretakene er blant annet Stasforvalteren (tidligere
Fylkesmannen) ved Fylkeslegen, Helsetilsynet, politi, legemiddelverk, mattilsynet,
direktoratet for sikkerhet og beredskap og brann.
Ett dilemma i planlegging av innbyggeres tilbud i spesialisthelsetjenesten er gapet
mellom brukerens forventninger til tjenesten og den muligheten tjenesten faktisk har til
å gi tjenester. Det vil alltid være en utfordring at tilførte midler må prioriteres mellom
pasientgrupper; prioritering av en gruppe går derfor gjerne på bekostning av prioritering
av andre grupper.
Helse Fonna har behov for mer funksjonell bygningsmasse og nytt bygg på Haugesund
sjukehus er i prosess. Første byggetrinn er planlagt ferdig høst 2021 og trinn 2 planlegges
igangsatt straks etter at trinn 1 er ferdigstilt.
Se vedlagt presentasjon
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Retningslinjer for Brukerutvalg i Helse Vest
Ved sekretær
Brukere har en lovfestet rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren
i undersøkelser, tjenestetilbud og tilgjengelige behandlingsvalg.
Brukermedvirkning på systemnivå er et viktig virkemiddel for å sikre at pasienter og
pårørendes stemmer blir hørt. I alle helseforetak er det oppnevnt egne brukerutvalg.
Brukerutvalget representerer alle pasienter og pårørende i virksomhetsområdet til
helseforetaket. Utvalget skal ikke behandle saker om enkelt pasienter.
Foretaket er også organisert med Ungdomsråd og Brukerråd med egne mandat og
retningslinjer. Brukerrådene er tilknyttet de fire distrikts psykiatriske sentrene (DPS)
Brukerutvalget er organisert med et arbeidsutvalg (AU) som består av leder, nestleder,
sekretær og samhandlingssjef. Utvalget møtes hovedsakelig for planlegging av møter i
brukerutvalget. Forslag til saker som ønskes belyst i utvalget, sendes en av disse aktørene.
Protokoll godkjennes av leder og nestleder og sendes deretter utvalgets medlemmer.
Protokoll blir formelt godkjent i neste møte.
Brukerutvalget setter opp årlig møteplan i samarbeid med administrasjonen. Utvalget
lager også årsrapport.
Retningslinjer for brukerutvalget er vedtatt av styret og er lik for brukerutvalg i Helse
Vest. Retningslinjene finner du her: www.helse-fonna.no

05/2021

Samhandlingsenheten i foretaket
Informasjon ved Samhandlingssjef Reidun Rasmussen Mjør
Samhandlingsenheten er organisert i fag og forskning. Fagdirektør Haldis Økland Lier er
ansvarlig for enheten som er en stabsfunksjon til administrerende direktør.
Reidun Rasmussen Mjør er samhandlingssjef og ansvarlig for Samhandlingsenheten
Helsefelleskap; er under etablering med bakgrunn i en avtale mellom KS og regjeringen
og føringer i Nasjonal helse- og sykehusplan, og er styrende for samhandlingsenhetens
fokus med hensyn til arbeidsområder i 2021.
Helsefellesskap fremhever 4 pasient grupper som ønskes prioritert:
 Personer med alvorlige psykiske lidelser og rus
 Skrøpelige eldre
 Barn og unge
 Personer med flere kroniske lidelser
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Foretakets plan for arbeidet mot disse pasientgruppene vil bli synliggjort gjennom
revidert utviklingsplan. Brukerutvalget blir invitert til å komme med innspill i revisjons
arbeidet og ny plan skal være klart innen utgangen av 2021.
Helse Fonna har god tradisjon for samhandling med kommunene og felles
samarbeidsavtaler danner et viktig grunnlag for blant annet fokus oppgaver og ansvars
plassering.
Det er innarbeidet en god struktur/organisering av samhandlingsforum mellom
kommuner og foretak; kort oppsummert er det: Topplederforum – samhandlingsutvalg –
områdemøter – faglige nettverk.
For mer informasjon kan du sjekke foretakets nettsider
Se også vedlagt presentasjon
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Sentrale råd og utvalg i foretaket
Informasjon ved Samhandlingssjef.
Samhandlingssjefen valgte å fremheve viktigheten av to sentrale utvalg:
 Kvalitetsutvalget
Kvalitetsutvalget skal være et virkemiddel i foretaket sitt arbeid med å sørge for å fremme
trygghet og kvalitet på helsetjenestene.
Representant fra brukerutvalget i utvalget er Grete Müller, leder i BU
 Klinisk etikk komite:
Klinisk etikk-komite skal fremme en bevisstgjøring og refleksjon om etiske
problemstillinger i klinisk arbeid. Komiteen skal også være et rådgivende organ for
behandler i vanskelige etiske problemstillinger i kliniske avgjørelser.
Representant fra brukerutvalget er Else Berit Helle, nestleder i BU

07/2021

Årsplan og handlingsplan 2021
Ved leder av Brukerutvalget

Müller informerte om utvalgets årsplan og handlingsplan. Handlingsplanen er et
dynamisk dokument under stadig revisjon. Det er ønskelig med innspill fra
brukerutvalget på utkast til handlingsplan.
Eventuelt

Informasjon ved Erling Netland:
1. Informasjon om RIO:
Tidligere navn: Rusmisbrukeres interesseorganisasjon
Nytt navn: En landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet
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2. Netland foreslår at ansvarlig for LAR i foretaket inviteres til et møte i utvalget.
Pandemien har bidratt til utfordringer med hensyn til oppfølging av brukerne.
Det ble i møtet fremmet forslag om at tema blir løftet til områdemøte som er
samarbeidsfora mellom kommuner og foretak.
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