Protokoll fra møte i Brukerutvalget i Helse Fonna
Tid: Mandag 16.01.2019 kl. 10:00-14:00
Sted: Haugesund sjukehus
Tilstede:
Grethe Müller
Kristine Sele
Else Berit Helle
Erling Netland
Laila Stensletten
Kjell Inge Bringedal
Heidi Larsen Wåge
Vara:
Karin Olsen Vikse
Jan Bjørn Fiskå
Geir Tore Søreide
Mette Lambach
Frode Nerly
Fra administrasjonen:
Kari Ugland
Sølvi Torvestad
Meldt forfall:
Janne Anita Steindal Jensen
Ana Ekrem
Referent: Sølvi Torvestad

Saksnr.
01/2019

Sak
Presentasjonsrunde
Både faste representanter og vara representanter var innkalt til møtet

02/2019

Velkommen til nytt Brukerutvalg i Helse Fonna
Ved administrerende direktør

Helse Fonna

Kontaktinfo:

Fakturaadresse:

P.Boks: 2170
5504 Haugesund
Foret.nr: 983 974 694
Bank. 5082.08.47218

Sentralbord: 05253
Telefaks: 52 73 20 02
post@helse-fonna.no
www.helse-fonna.no

Helse Fonna HF
Regnskap, P.Boks 2170
5504 Haugesund
Tlf: 05253

Helse Fonna HF strekker seg geografisk over to fylker og inkluderer 19 kommuner.
Foretaket dekker totalt et folketall på 180.000; fordelt med 120.000 som sokner
til Haugesund sjukehus, 50.000 til Stord sjukehus og 11.000 til Odda sjukehus.
Organisering av ledelsesstrukturen for foretaket er i endring og kart med oversikt
over ny organisering er lagt ved saken.
Budsjett rammen for foretaket er på 3,4 milliarder kroner. Største utgifts post er
lønn og foretaket har 3200 ansatte.
Andre utgifter som er i sterk vekst er legemidler og behandlingshjelpemidler.
Haugesund sjukehus er i en prosess med oppstart av nybygg og restaurering av
eksisterende bygnings masse. Første bygge trinn skal stå ferdig i 2021. I tillegg er
arbeid med ny adkomst til sykehuset startet, dette arbeidet ferdigstilles medio
februar 2019.
Det planlegges for et felles akutt mottak for psykiatri og somatikk, og avdeling for
alderspsykiatri og geriatri blir slått sammen. Poliklinikker blir geografisk lagt i
forbindelse med tilhørende sengeposter. Det planlegges ikke for at sykehuset skal
kunne romme flere senger enn i dag, og det flyttes senger fra eksisterende
sengeposter til ny observasjons post. Flere av pasientrommene blir tomanns rom.
Flere prosjekt er igangsatt med mål om bedre styring av pasientflyt og ressurser.
Direktøren informerte i tillegg om HMS arbeid i foretaket, pasientsikkerhet,
arbeidsmiljø og en åpenhetskultur i forhold til feil/avvik.
Se vedlagt organisasjonskart
03/2019

Informasjon om Samhandlingsenheten
Organisering og prioritering av oppgaver
Ved Samhandlingssjef
Samhandlingssjefen minnet om Samhandlingsreformen som bakgrunnen for
endringer som er gjennomført med hensyn til samhandlingsstrukturen mellom
foretak og kommuner. Intensjonen er at:
 Helsetjenesten skal sikre pasienter med kroniske og alvorlige sykdommer
en sammenhengende og helhetlig helsetjeneste uavhengig av om tjenesten
blir ytt av primærhelsetjenesten eller sykehus.
 Sykehus og primærhelsetjenesten skal samarbeide slik at pasienten i større
grad opplever en samordning, kontinuitet og faglig god kvalitet gjennom
hele pasientforløpet.
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Sentrale
helsepolitiske
føringer
krever
at
sjukehus
og
primærhelsetjenesten samarbeider slik at pasientene i større grad
opplever samordning, kontinuitet og faglig god kvalitet gjennom hele
pasientforløpet.

Samhandlingssjefen informerte om lovpålagte avtaler og organisatoriske
strukturer som er gjennomført som tiltak for å sikre gode pasientforløp. Hun
framhevet utfordringer knyttet til dagens silo organisering spesielt når det gjelder
pasienter med sammensatte behov/behov for koordinerte forløp.
Se vedlagt presentasjon
04/2019

Brukerutvalget - Avklaring av roller og forventninger.
Ved sekretær
Sekretær informerte om de oppgaver og forventninger som er knyttet til
Brukerutvalget, og orienterte om struktur for møtene i utvalget samt skjema for
honorar og reiseregninger. Sekretær ba om at reiseregninger blir sendt foretaket
fortløpende.
Informasjon om brukerrepresentasjon i prosjekt vil bli satt på agenda for det neste
møtet i utvalget.
Se vedlagt presentasjon og skjema for reiseregninger og honorar

05/2019

Forslag til Års hjul/ handlingsplan for 2019
Ved sekretær
Års hjul med møteplan var sendt medlemmene i forkant av møtet.
Arbeidsutvalget vil utarbeide forslag til handlingsplan som blir sendt
brukerutvalget i forkant av neste møte. Det er ønskelig med innspill fra
medlemmene. Eventuelle notat sendes til leder og sekretær.

06/2019

Eventuelt
1. Stord sjukehus skal ha pilot i Helse Fonna for innføring av et delprosjekt i
«Vel møtt».
Prosjektet skal prøve ut nye løsninger for registrering, betaling og
informasjon/skilting i sykehuset.
Prosjektleder er engasjert, og det er et ønske om å opprette en lokal
prosjektgruppe. I den forbindelse etterspør klinikkdirektøren på Stord
sjukehus brukerrepresentant til prosjektet.
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Brukerutvalget ber om at det kalles inn to representanter til prosjektet og
argumenterer med at prosjektet er av stor betydning for brukerne.
Kjell Inge Bringedal og Mette Lambach er foreslått som
brukerrepresentanter.
Skriv




Årlig melding fra Brukerutvalget 2018
Felles opplæringsdag for nye brukerutvalg i Helse Vest

Skrivene som var sendt representantene i forkant av møtet; ble ikke kommentert.
Evaluering av møtet
Utvalgsmedlemmene opplevde møtet som positivt.
Det ble ikke gitt noen konkrete tilbakemeldinger med forslag til forbedringer.
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