Protokoll fra møte i Brukerutvalget i Helse Fonna
Tid: Mandag 10.12.2018 kl. 10:00-14:00
Sted: Haugesund sjukehus, møterom på Behandlingshjelpemidler
Tilstede:
Laila Stensletten
Janne Elin Thronsen
Kjell Inge Bringedal
Berit Askvold Eriksen
Heidi Larsen Wåge
Vara:
Else Beit Ingvaldsen
Steinar Kroka
Fra administrasjonen:
Sølvi Torvestad
Meldt forfall:
Karl Olaf Sundfør
Alf Anvedsen
Synnøve Solbakken
Referent: Sølvi Torvestad

Saksnr.
33/2018

Sak
Godkjenning av innkalling og protokoll fra møtet 19.oktober

34/2018

Agenda og protokoll ble godkjent
Årlig melding for Helse Fonna 2018. Utkast
Gjennomgang ved Administrerende direktør Olav Klausen
Utkast til årlig melding for Helse Fonna HF ble sendt utvalgsmedlemmene i god tid før
møtet. Administrerende direktør utfordret Brukerutvalget i møtet til å stille spørsmål
til den årlige meldingen og noen tema ble nærmere belyst.
Brukerutvalget har gitt høringsinnspill til årlig melding 2019.
Innspillet ligger vedlagt referatet.
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35/2018

Klinisk etikk komite (KEK) sitt arbeid i Helse Fonna HF
Informasjon ved Valborg Sinnes, leder av utvalget
Alle helseforetak er forpliktet til å opprette et Klinisk etikkomite (KEK).
KEK sitt oppdrag er å fremme en bevisstgjøring og refleksjon om etiske
problemstillinger i klinisk virksomhet.
KEK arbeider etter fire etiske prinsipp som er utviklet innen medisinsk etikk:
Autonomi, å ikke påføre pasienten mer skade, velgjørenhet og rettferdighet
KEK har ikke myndighet til å komme med pålegg, men drøfter og belyser
problemstillingen. På den måten kan det komme frem nye tanker som kan bli viktig i
beslutningsprosessen. Kun ved forespørsel vil komiteen formulere seg rådgivende.
Brukerutvalget har ett fast medlem og ett varamedlem i KEK.
Komiteen har 6 faste møter i året, men kommer i sammen ved meldte hastesaker.
Referat fra KEK møter sendes til personen som meldte saken inn til komiteen og
administrerende direktør.
Alle saker meldes til senter for medisinsk etikk. Institutt for helse og samfunn

36/2018

Tilbud til pasienter med matintoleranse
Informasjon ved Olav Vikre, seksjonsleder for matforsyning ved
Haugesund sjukehus
Det er laget prosedyre for å kvalitet sikre at spesielle ernæringsbehov blir
registrert og sykehuset har tilbud om dietter som nøkkelrådskost, energi- og
næringstett kost, fettredusert mat, glutenfri, laktoseredusert og melkefri kost og
blant annet kost for redusert sukker og karbohydratinnhold. Pasienter kan også
velge hvilken konsistens de ønsker at maten skal ha og størrelse på porsjonen.
Egenproduserte retter som middag, dessert o.l. skal ha tilgjengelig skriftlig
dokumentasjon på innhold.
Haugesund sjukehus har tilbud om pasientkantiner i de fleste etasjer. Pasienter
innlagt i klinikk for psykisk helsevern spiser i fellesskap ved å sitte rundt samme
bord og forsyne seg fra fat. Stord og Odda sykehus har kun tilbud om
brettservering.

37/2018

Årlig melding for Brukerutvalget 2018. Utkast
Gjennomgang ved leder
Utkast til årlig melding for BU 2018 ble gjennomgått og forslag til endringer vil bli lagt
inn i dokumentet.
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38/2018

BU deltakelse i prosjekt og utvalg
To av medlemmene i utvalget informerte om prosjekt og utvalg som de deltar i.
Administrasjonen og Brukerutvalget må ta stilling til hvem som skal sitte i de
pågående utvalg og prosjekt ved konstituering av nytt utvalg.

39/2018

Informasjon fra leder av Brukerutvalget
Leder av BU informerte fra sist møte i Kvalitetsutvalget. Utvalget har blant annet
hatt fokus på prosedyrer for å unngå smitte ved overføring av pasienter internt.
Andre tema som det var fokus på i møtet er lang ventetid i akuttmottak og vold og
utagering i psykisk helsevern. Høyt antall reinnleggelser for pasienter med KOLS
og astma var også tema i møtet.
Leder og nestleder av Brukerutvalget har deltatt på ledersamling for ledere av BU
i Helse Vest. Det ble i møtet lagt frem forslag til virksomhetsplan/strategiplan som
skal forplikte ledelsen med hensyn til oppfølging av BU sitt arbeid.
Leder av Brukerutvalget var invitert inn i møte med Helse- og
omsorgsdepartementet 1.november. Tema var revisjon av Nasjonal helse- og
sykehusplan. Hun overleverte Brukerutvalgets innspill til arbeidet med revisjon
av planen. Brukerutvalget fokuserer i sitt notat på at pasienter opplever brudd i
pasientforløp i overgangen fra spesialisthelsetjeneste til primærhelsetjeneste.
Høringsinnspillet ligger vedlagt denne protokollen

40/2018

Informasjon ved sekretær i utvalget
1. Prosess for oppnevning av nytt Brukerutvalg
Sekretær informerte om at innstilling til Brukerutvalget for perioden 2019 – 2021 er
sendt styret for vurdering og endelig godkjenning i møte 17.desember.
2. Forslag til handlingsplan for 2019
Sekretær fremla forslag til handlingsplan. BU hadde ingen kommentarer til foreslått
plan, men et forslag om å utarbeide en virksomhetsplan for arbeidet i nytt BU.
Brukerutvalget ved Stavanger Universitetssykehus har erfaring med bruk av
Virksomhetsplan og sekretær undersøker saken.

Skriv og
meldinger

1. Utskrivningsklare pasienter forslag til innhold i brev som skal sendes
kommunene
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Brukerutvalget godkjente notatet som leder ønsker å sende til helse- og
omsorgslederne i kommunene via postmottak adresser.
2. Behov for informasjon til Brukerutvalget fra brukere som deltar i prosjekt og
utvalg. Forslag til tekst i skriv
Forslag til skriv ble godkjent. Skrivet vil i tillegg til skjema «mal for rapportering av
deltakelse i prosjekt», bli sendt til ledere av prosjekt og utvalg i tillegg til at det blir lagt
på foretakets nettside
Evaluering av møtet:
Møtet er det siste møtet for nåværende Brukerutvalg. Sekretær takket alle for en flott
innsats i perioden. Utvalgsmedlemmene som ikke er innstilt til videre arbeid i BU
takket for seg.
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