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Emne
Orientering vedrørende brukererfarings rapporten Pas-OPP
Kristin Skårdal.
Kristin Skårdal presenterte brukererfaringsrapporten Pas-OPP. Presentasjon
er vedlagt referatet.
Pas-Opp er en nasjonal spørreskjemaundersøkelse. Stavanger
universitetssjukehus har sendt ut spørreskjemaet til 400 tilfeldig utvalgte
pasienter. De indikatorene SUS scoret dårligst på var ventetid og utskriving.
Brukerutvalget etterspurte tiltaksliste for å oppnå forbedringer.
Det er bedt om å få Pas-OPP ned på avdelingsnivå for å kunne bruke
rapporten til oppfølgning ved de enkelte avdelinger. Man har fokus på
forbedringer, men det hadde vært enklere dersom man kunne få frem hvilke
avdelinger som har størst forbedringspotensiale.

Brukerutvalget vil se nærmere på presentasjonen og deretter ta stilling til om
det skal tas et arbeidsmøte for å se nærmere på om man skal rette en
henvendelse til sykehuset hvor det bes om at man ser nærmere på dette
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internt.

Orientering om organisasjonsjusteringene i Helse Stavanger
Sverre Uhlving orienterte i saken.
Adm. direktør har i et informasjonsmøte orientert om at hun ønsker å justere
foretakets organisering. Foretaket har i dag 5 divisjoner som er forholdsvis
store, og adm. direktør ønsker å nærme seg mer Helse Bergen sin modell hvor
flere rapporterer direkte til adm. direktør.
Det er derfor i løpet av høsten satt i gang 3 prosjekter.
I kirurgisk divisjon er det igangsatt et prosjekt hvor det ses på alternativer for
oppdeling av divisjonen.
Ved psykiatrisk divisjon er det etter at Inger Kari Nerheim gikk av som
divisjonsdirektør igangsatt en midlertidig prosjektorganisering hvor man
foreløpig har delt divisjonen inn i 4 ansvarsområder (AUV, BUP, DPS og SV).
Prosjektlederne for disse ansvarsområdene deltar i prosjektperioden i Helse
Stavanger sin ledergruppe. Prosjektet skal se på en fremtidig organisering av
psykiatrien. Ett av alternativene som utredes er at det fortsatt er en divisjon.
I tillegg pågår det et prosjekt ved akuttmottaket hvor man har opprettet en ny
akutt mottakspost med 14 senger. Det vurderes å opprette en Mottaksklinikk
som skal rapportere til adm. direktør. Det vurderes samtidig om flere
avdelinger skal inn i denne enheten.
De ulike prosjektene skal etter planen være ferdig ved årsskiftet.
Man ser altså for seg en mer flatere organisasjon med flere nivåer rett under
adm.dir., og ønsker dermed å oppnå en tydeligere og mer tilstedeværende
ledelse.
Godkjenning av innkalling og referat 26. august 2015
Møtereferatet ble godkjent uten merknader.

Tilbakemelding fra medlemmene vedrørende deltagelse i prosjekter etc.
Atle Mossige:
Har deltatt i første møte i styringsgruppen for prosjekt PET skanner. Det skal
være møte i styringsgruppen en gang i måneden. PET skal etter planen være
installert i løpet av 2017.
Det ble stilt spørsmål om man er i gang med opplæring, Sverre Uhlving
opplyste om at man har et godt samarbeid med Helse Bergen om dette.
Aud Torild Fjellså:
Har deltatt i møte i Bergen vedrørende trygg gastrokirurgi som er et prosjekt
i regi av NPE. Nytt møte er planlagt i desember.
Liv Jakobsen:
Deltar i ROS analyse i forbindelse med pakkeforløp SV.
Hun deltar også i en høringsgruppe som skal ha 4 møter i forbindelse med
omorganiseringen av sykehuset (psykiatrien).
Håkan Nordin ber om at det velges en vara for Liv siden hun ikke har
anledning til å møte på alle møtene.
Olaug Haaland:
Deltatt på åpningen av «nye Østerlide» som nå blir til habilitering barn og
unge (HABU) og har fått nye lokaler på Mariero.
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Ragnhild Ottesen:
Virksomhetsplan for brukermedvirkning er nå stort sett ferdig. Den skal
godkjennes av Styret før den så settes i verk.
Oddrun Strand Rangnes:
Deltar i prosjekt vedrørende opplæring til kommunene på slagpasienter.
Slagskolen starter opp 30.11. og går frem til september 2016.
Odd Eskildsen:
Forskningsposter. Har nå vært på siste arbeidsgruppemøte, vil informere om
rapporten i neste møte i brukerutvalget dersom den da er klar.
Kjell Egil Førsund:
Utbygging MOBA – diagnostisk senter: Det har ikke vært møte siden før
sommeren. Det gås nå i gang med poliklinikk som skal være forløperen til
diagnostisk senter. Kjell Egil vil orientere mer om prosjektet i neste møte i
brukerutvalget.
Oppfølgingssaker / Orienteringssaker

Strategisk ledermøte 13. november:
Årlig møte mellom sykehuset og de 18 kommunene. Møtet vil bli avholdt i
Bystyresalen i Stavanger Rådhus 13.november kl.09.00-12.00.
Jeanette Skaland skal delta som brukerrepresentant, ytterligere 2 brukervalg
representanter inviteres til å delta. De som ønsker å delta bes om å gi
tilbakemelding til Kjell Egil.
Pasientombudet – ønsker vi et møte?
Kjell Egil stiller spørsmål om brukerutvalget skal ha fast møte med
pasientombudet for orientering. Pasientombudet kan inviteres til
brukerutvalget evt. kan et utvalg ha et møte med henne.
Kjell Egil vil ta kontakt med pasientombudet for å avtale et møte før jul.
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Ungdomsrådet – bør vi invitere leder til nest møte?
Det ble besluttet i dagens møte at ungdomsrådet inviteres til å delta i
brukerutvalget 09.12.2015.
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Eventuelt

Styresaker til styremøtet 14. oktober 2015
Sverre Uhlving orienterte om styresaker til styremøtet 14.10.2015.
Resultatet for september viser et lite overskudd i forhold til budsjett.
Avvikling av korridorpasienter er en egen styresak. Antall korridorpasient
er nå halvert, det er stilt krav om at dette skal ned til et minimum (null).
Etter styremøtet vil det bli avholdt et styreseminar med tema
sykehusutbygging.
Det har blitt tatt opp med adm. direktør at leder for brukerutvalget skal
inviteres til
styreseminarer som en hovedregel, men avtalen er fortsatt at det vurderes
etter hvilke tema som skal tas opp.
Det vises for øvrig til styresakene i sin helhet på http://www.helsestavanger.no/no/OmOss/styret/Sider/Styremoter.aspx
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Pasientreiser:
Pasientreiser har informert avdelingene på sykehuset om at alle pasienter
skal gis oppmøtebekreftelse slik at de blir oppmerksomme på at det er mulig
å søke om refusjon. Imidlertid ser man fremdeles at dette ikke blir gjort ved
avdelingene.
Olaug Haaland bes om å utforme et brev som kan sendes divisjon for
medisinsk service vedrørende dette.
Ny tjeneste innen rusomsorg på Øxnevad:
Man er i gang med et nytt prosjekt innen rusomsorg på Øxnevad.
Brukerutvalget ønsker å invitere noen til å orientere om tjenesten og vil
kontakte Svanhild Gaupås angående dette.

Erfaringskonferanse pakkeforløpene 27.10.2015:
En fra brukerutvalget eller en brukerrepresentant (dette bør helst være en
person som har vært igjennom pakkeforløpet) inviteres til å delta på
konferansen som finner sted på SAS hotellet den 27.10.2015.
Kjell Egil Førsund vil sende ut invitasjonen til brukerutvalgets medlemmer.

Nærland rehabilitering:
Brukerutvalget ønsker å besøke Nærland rehabilitering og få en orientering
om dette tilbudet som synes å være for lite kjent.
Brukerutvalget kontakter Eva for å avtale besøk.

Anne Sofie Øye Gjerde
referent
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