Referat Brukerutvalgsmøte 04.05.22
Tilstede:
Dato: Onsdag 04.05.22
Tid: 10:00-14.30
Stad: Møterom Psyk-bygg
Tilstede: Grete Müller, Else Berit Helle, Geir Charles Grindheim, Anne Karin Sørdal, Heidi Larsen Wåge,
Erling Netland og Anne Karin Sørdal
Teams: Nils Reiersen
Forfall: Arne Olav Hope
Fra administrasjonen: Kjersti Haugen
Referent: Kjersti Haugen
Saksnummer Sak
17 /2022

Godkjenning av agenda og gjennomgang av referat etter fellesmøte. Noen hovedpunkter
fra punktet om forslag om felles saker ble drøftet uten nærmere konklusjon.

18/2022

Presentasjon av Læring og mestringssenteret v/Anna Hovland og Charlotte Gjerdesvik.
Gjennomgang av tilbud, visjon og målsetting. Læring og mestrings senteret har en rekke
kurstilbud til pasienter i rehabilitering eller kronisk syke. Presentasjoner vedlagt referat.
Dagens tilbod er dessverre begrenset på grunn av manglende fasiliteter. Brukerutvalget
ser stor verdi og helsegeinst i tilbudene frå LMS og vurderer derfor å ha dette som sak i
neste fellesmøte med Styret og ungdomsråde 17.06.22
Oppnevning av representanter fra Brukerutvalget til faglig samarbeidsutvalg(ene):
Mandat Helseberedskap: Geir Charles Grindheim
Mandat Psykisk helse og rus: Erling Netland
Mandat Kronisk syke: Anne Karin Sørdal
Mandat Skrøpelige eldre: Nils Reiersen
Hver enkelt la frem sine erfaringer arbeidsgruppene, Bygge trinn 2.
Samlet har brukerutvalget et positivt inntrykk av arbeidsgruppene med tanke på
møtekultur og medlemmenes respekt for hverandres synspunkter og løsninger på tross
av utfordringer som foreligger. Brukerutvalget holder hverandre løpende orientert via
mail etter møtene.
Pakkeforløp spiseforstyrrelser (Anne Karin Sørdal): Sødal sitter i en arbeidsgruppe som
har fått mandat å gi en anbefaling om organisering av det helhetlige tilbudet for pasienter
med spiseforstyrrelser i klinikk for psykisk helsevern, og om samarbeid mellom psykisk
helsevern og somatisk avdelinger.
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22/2022
23/2022

Hospiteringsprosjektet (Nils Reiersen): Helsedirektoratet har innvilger 3 millioner til
prosjekt som skal føre til mer sømløse overganger for pasientene mellom sykehus og
kommuner. Det skal eksempelvis legges til rette for at personal fra
spesialisthelsetjenesten skal kunne følge opp pasienten i hjemmet etter utskrivelse i de
tilfeller en ser et behov for mer kartlegging eller veiledning både til pasient og personal i
kommunehelsetjenesten. Prosjektet er klart for oppstart men det mangler noen juridiske
klareringer før det kan igangsettes.
Orientering honorarsatser: Reviderte satser vil tre i kraft fra 01.06.22
Reviderte satser sendes ut etter ferdigstilling og forankring.
Omvisning nybygg på laboratorietjenester og føde/barsel.

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 64
5751 Odda
Tlf: 05253

