Protokoll fra møte i Brukerutvalget
Tid: Fredag 18.juni 2021, klokken 11:00 – 14:00
Sted: Digitalt
Tilstede:
Fra Brukerutvalget
Grete Müller
Else Berit Helle
Erling Netland
Nils Reiersen
Arne Olav Hope
Geir Charles Grindheim
Anne Karin Sørdal
Heidi Larsen Wåge
Fra administrasjonen:
Reidun Rasmussen Mjør
Sølvi Torvestad
Referent: Sølvi Torvestad

Saksnr.

Sak
Navneopprop
Gjennomgang av kjøreregler for digitale møter

27/2021

Godkjenning av agenda
Godkjenning av referat fra 11.05
Agenda og referat er godkjent.

28/2021

Palliativt team i Helse Fonna
Informasjon ved klinikkdirektør Kjersti Tollaksen
Palliasjon omfatter ivaretakelse av pasientenes fysiske, psykiske, sosiale,
åndelige/eksistensielle behov. Palliativ behandling er lindrende, men aktiv behandling.
Helse Fonna har hatt et palliativt tilbud siden 2001, mens teamet bestående av lege (120%
stilling), kreftsykepleier (2 X 100% stilling), prest (30% stilling) og sosionom (30% stilling),
ble opprettet i 2008.
Teamet bistår sykehusets avdelinger og kommuner med kliniske konsultasjoner, råd og
veiledning om palliative problemstillinger. Palliativt team har en konsulent funksjon.
Erfaringer og studier viser at støtte fra palliativt team til fastlegen og hjemmesykepleien
skaper trygghet og ofte er avgjørende for å få et godt palliativt tilbud i hjemmet.
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Sykepleier og fysioterapeut i teamet er med i nettverksarbeid innen palliasjon i Helse Fonna
foretaksområde, målet for arbeidet er å styrke kompetanse og nettverk. Nettverket er
organisert i samarbeid med regionalt Kompetansesenteret for lindrende behandling i Helse
Vest.
29/2021

Brukerpanelet i forskning og innovasjon
Hvordan kan brukerutvalget knyttes mer opp mot forskning i Helse Fonna
Informasjon fra leder av forskningsenheten Anne Lise Kvalevaag
Helse Fonna har vedtatte retningslinjer for brukermedvirkning og skal legge til rette for
brukermedvirkning i forskning og innovasjon
Tidligere forskningsstrategi for perioden 2015 – 2020 ble revidert i 2020. Revidert strategi
er gjeldende for perioden 2021 – 2026. I arbeidsgruppen for revisjon av forskningsstrategien
deltok forskere, ledere og brukere.
Helse Fonna skal ha forskning og innovasjon av god kvalitet i alle kliniske enheter.
Det er et mål om aktiv brukermedvirkning i alle forsknings- og innovasjonsprosjekt. Det skal
etableres rammer for samarbeid med universitet og høyskoler og tilrettelagte rammer for
forsknings- og innovasjonssamarbeid med kommuner, næringsliv og helseforetak.
Helse Fonna Forskning og innovasjons strategi 2021 - 2026
Det er utarbeidet et elektronisk opplæringsprogram for forskere og brukere
brukermedvirkning i helseforskning
For å bli vurdert til å motta forskningsmidler ved søknad om gjennomføring av prosjekt, må
søker gjøre rede for brukermedvirkning i prosjektet. I 2017 ble det etablert et brukerpanel
tilknyttet avdeling for forskning og innovasjon i foretaket. Brukerpanelet har medlemmer
fra Revmatikerforbundet, Mental Helse, Brystkreftforeningen, ADHD Norge og LHL. Totalt
21 forskningsprosjekt er fremlagt for panelet i perioden 2017 - 2020, 4 prosjekt i 2020.
Brukerpanelet fungerer som et fast panel, mens andre brukere kan bli involvert i prosjekt
gjennomføringen.
Rutine for framlegg av prosjekt for brukerpanelet: Forsker framlegger prosjekt skriftlig for
panelet. Med utgangspunkt i diskusjon, utarbeider panelet en skriftlig vurdering til forsker.
Rutinen er blitt evaluert i år:
Forsknings- og innovasjonsavdelingen gjennomførte i 2020 en elektronisk evaluering av
rutine for brukermedvirkning i prosjekt. Forskere og medlemmer av brukerpanelet svarte
på evalueringen. Tema i evalueringen omhandlet opplæring, møte, dialog og representasjon.
Brukerne gir gode tilbakemeldinger og 80 til 100 prosent av svarene er positive. Brukere
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meldte behov for en tydeligere rolleavklaring; temaet tas opp i e-lærings kurset, men vil også
bli drøftet i gruppen. Forskerne er veldig fornøyd med at de har et brukerpanel.
Årlig melding for forskning- og innovasjons avdelingen i Helse Fonna legges frem for styret
i september møtet. Forskningsenheten ønsker å rapportere sin årlige melding til
Brukerutvalget etter framlegg i styret
30/2021

www.helse-norge.no
Informasjon om plan for revisjon av nettsted v/Torunn Skogland, programleder HFO «Alle
møter»
www.helse-norge.no er helse- og omsorgssektorens felles kanal for kvalitetssikret
helseinformasjon og digitale helsetjenester til innbygger. Nettstedet knytter Helse-Norge
sammen, ved å samle informasjon og tjenester fra ulike aktører i helsetjenesten og
helseforvaltningen på ett felles nettsted og under én felles merkevare.
Gjennom «Min helse» på nett skal pasienter og brukere få elektronisk tilgang til egen journal. I
tillegg skal innbyggerne få tilbud om selv-betjeningsløsninger og mulighet for elektronisk
dialog med helse-personell. Informasjon om helse- og omsorgstjenestene, som kvalitet,
ventetider, tjenestetilbud og brukererfaringer, skal gi innbyggerne mulighet til å ta reelle valg
knyttet til eget behandlingsopplegg
Tjenestene skal være tilgjengelig for innbyggerne via den nasjonale helseportalen,
helsenorge.no
Meld. St. 9 (2012-2013) - 1.2 Strategiske grep
Mål for perioden 2021 – 2026 er å:
1. Gi innbygger en vei inn.
Helsenorge er den offentlige hovedkanalen for kvalitet sikret innhold om helse, livsstil,
sykdom, behandling og rettigheter.
2. Sette innbyggernes behov i sentrum.
At innholdet dekker behovet til målgruppene, og bidrar til å øke helsekompetansen
3. Bidra til effektiv ressursbruk.
Helsenorge gjør det enklere å dele innhold på tvers av aktører og kanaler
Den digitale tjenesten erfarer sterk vekst i antall besøkende og 77% av landets befolkning
benytter nå nettstedet. Samtidig er det et fokus på de som fortsatt ikke er digitale og det
legges til rette for alternative løsninger

31/2021

Informasjon fra nestleder i BU
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Informasjon fra fellesmøte med ledere og nestleder i BU i Helse Vest 9.juni
Informasjon fra møte i Kvalitetsutvalget og Klinisk etikk komite møte.
Fra fellesmøte med ledere og nestledere i Helse Vest:


Hans Kristian Stenby, Helse Vest RHF informerte om status for Helsefellesskap i
foretakene i Helse Vest og om nasjonalt arbeid vedrørende samvalg. Nasjonalt prosjekt
skal bidra til et fokus på samvalg i klinisk praksis og at det utvikles nye verktøy for
samvalg.

Se vedlagt presentasjon og notat om Helsefellesskap og samvalg
 Status for pasientnær helseforskning.
Gjelder praksis for brukermedvirkning i forskning. (ref. også presentasjon fra leder av
forsknings- og innovasjons avdelingen i Helse Fonna, sak 29/2021)
 BUP og regionalt samarbeid.
Økning i antall henvisninger har bidratt til økt ventetid. Mange pasienter blir avvist. Leder
nettverket ønsker å følge opp saken i neste møte
 Spørsmål om honorering av arbeid knyttet til dokument gjennomgang.
Må eventuelt drøftes med administrasjonen i helseforetaket.
Se vedlagt referat fra møtet
Informasjon fra Kvalitetsutvalget


Det er utarbeidet en strategi- og tiltaksplan for simulering i Helse Fonna 2021 – 2025.

I tillegg er det opprettet et simuleringsråd som skal gi innspill om behovet for
simulering og hvordan simulering kan brukes i kvalitetsarbeid og
kompetansebygging i helseforetaket
 Barnepoliklinikken og manglende romkapasitet. Klinikkdirektør er godt
kjent med problemstillingen og vil følge opp ved å finne alternative løsninger
For mer informasjon; se vedlagt referat
Informasjon fra styremøte 18.juni
Lenke til styresaker er sendt medlemmene av Brukerutvalget i forkant av møtet.
Se ellers vedlagt referat
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Informasjon fra Klinisk Etikk Komite
Alle helseforetak i Norge har klinisk etikk komiteer, mens det ikke er like utbredt i alle
kommuner. Nestleder informerer om at det vil bli lovfestet plikt for både foretak og
kommuner å opprette Klinisk etikk komiteer som et tverrfaglig rådgivende organ som blant
annet skal gi råd i vanskelige etiske problemstillinger.
Eventuelt



Brukerutvalget v/leder og nestleder har gitt høringssvar på læringsmelding 05/21.
Gjelder overføring av kurve ved avdelings bytte. Se vedlagt notat



Brukerundersøkelse for bruk av APP etter vaksinering for covid 19. Informasjon med
mulighet for å delta i undersøkelsen er sendt alle.
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