Fag- og foretaksutvikling

Møtereferat BRUKERUTVALGET
Deltakere:
Kjell Egil Førsund
Liv Jakobsen
Oddrun Strand Rangnes
Olaug Haaland
Odd Eskildsen
Lars Aksel Berge
Ragnhild Ottesen
Aud Torild Fjellså
Vibeke B. Kaarstad
Sverre Uhlving
Svanhild Gaupås
Forfall:
Atle Mossige
Alexander Skålevik
Jan Salve Torgersen
Kopi mottakere: Sendes styret og det regionale brukerutvalget til orientering.
Møteleder:
Møtedato:
Klokkeslett:
Møtenr:
Møtested:
Arkivref:

Kjell Egil Førsund
8. november 2016
15.30 - 18
7/2016
Rom 311. psyk div.

Møtereferat - brukerutvalget Helse Stavanger – 8. november 2016
Saksnr
42/16

Emne
Godkjenning av innkalling og referat fra møtet 5. oktober 2016
Innkalling og referat godkjent med følgende anmerkning:
Sak 39/16 To av medlemmene i brukerutvalget er brukerrepresentanter i NAV sitt
brukerutvalg, ikke hjelpemiddelsentralen som anført.

43/16

Mage/tarm kreft utredning og behandlingsforløp v/seksjonsoverlege Jan
Hallvard Træland.
Brukerutvalget fikk en god gjennomgang av utredning/diagnostisering og
behandlings forløpet for colon canser. Presentasjon fra forelesningen ettersendes.
Tilbakemelding fra medlemmene vedrørende deltagelse i prosjekter etc.
Oddrun Strand Rangnes
Det regionale prosjektet vedrørende språktrening for slagpasienter er nå i ferd med å
ferdigstille sin rapport og prosjektet avsluttes.
Slagskolen – opplæringstilbud til ansatte i foretaket og kommunene som jobber med
slagpasienter har nå hatt sin siste samling. Dette har vært et svært positivt tilbud, med
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mer enn 100 deltagere fra kommunene. Det er et stort ønske om at tilbudet kan
videreføres.
Ragnhild Ottesen etterspør aktiviteter vedrørende brukermedvirkning i
forskningsavdelingen.
Bare spør. prosjekt Sikker legemiddelhåndtering er i gang med et pilotprosjekt på
sengepost 3F.
Aud Torhild Fjellså
Forbedringsprosjekt Kvinneklinikken.
Det er utarbeidet nytt skjema for brukerundersøkelse, dette skal sendes pasienter på
SMS.
SUS sitt pilotprosjekt vedrørende ernæring skal nå starte opp ved avdeling 4G på
Slåtthaug sykehjem i Stavanger og i hjemmetjenesten iTime kommune.
Odd Eskildsen
Sak til Høstseminaret: «Behov for varig avansert hjertebehandling hos
asylsøker». Leder Jone Schanke Olsen presenterer saken.
Etikkkomitten - saker
Innsendt sak om kjønn i sykehus. Begge kjønn på samme rom. Enighet om å
utsette saken til en har tall på hvor utbredt slik praksis er, da dette anses som
et grunnleggende premiss for å ta opp saken.
Omsorgsgruppe. Rådgivningsgruppen for alvorlig syke og døende - Grethe
Ånensen Øglænd (sosionom og leder) og Angelika Fjetland (sykehusprest).
Gro Peck. Psykiatri rus
Etikk-konsultasjoner (Mobilt Etikk Team) som supplement til KEK?!
KEKs deltakelse i Kvalitetsrådene. Status og fremdrift.
Tanker om undervisningsavdeling og fagavdeling.
Opplæringsprogram. KEK premissleverandør

Høstens åpne (mini) etikkseminar 01.12.16
«Samtaler på liv og død».».
Lisbeth Thoresen (HIOA)
Aart Huurnink (Boganes lindrende)
Elin Bjelland Forsaa (Nevrologen)
Kjell Kaisen (Intensiven)
Å fortelle om hva de gjør – og hva de synes mangler i forhold til dette som går
på tidlige avklaringer. Viktig at det fortelles om hvordan verden er, ikke
hvordan den burde være.
Moralsk stress. Tema til seminar våren 2017.
Liv Jacobsen.
Prosjektet Velg å leve i psykiatrisk divisjon har ønske om brukerrepresentant
til forskningsprosjekt. Liv Jacobsen oppnevnes som representant.
Brukerrådet i Sandnes DPS har ikke hatt møte
Brukerrådet i Dalane DPS er bekymret for evt. reduksjon av sengeplasser.
Sola DPS Samhandlingsprosjekt, her foreslås det at en får inn en
brukerrepresentant fra Hinna/Hillevåg bydel.
Bruker referansegruppen i psykiatrisk divisjon fungerer godt og er evaluert
til å fortsette. Liv J. er brukerutvalget sin representant i gruppen.
Olaug Haaland
Arbeidsutvalget for habilitering /rehabilitering planlegger neste
heldagsseminar som skal ha fokus på utviklingshemma. Kommunene har
mange utfordringer da mange av disse pasientene ofte blir tidlig
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senile/demente. Mobbing av utviklingshemmede i institusjoner kan være et
problem.
Lars Aksel Berge
Introduksjonsprogrammet for nytt brukerutvalg er snart ferdig, inneholder
bl.a.:
• Delta på foretakets introduksjonsdag
• Møte med lærings og mestringsenheten
• Heldagsprogram med lover og forskrifter, retningslinjer for
brukermedvirkning, honorering, tilbakemelding fra erfaren
brukerrepresentant
Kjell Egil Førsund
Møte i styringsgruppen for Bare Spør med gjennomgang av handlingsplan.
Stor aktivitet i organisasjonsprosjektet, gjennomgang av tilbakemelding fra
avdelingene.
Neste møte følge opp Virksomhetsplanen – status.

Styresaker til styremøtet 17. november ved Fagdirektør Sverre Uhlving
Grethe Høiland er fungerende styreleder etter at styreleder fratrådte grunnet sykdom.
Mange styresaker til dette møtet, da oktobermøtet ble kansellert. Økonomien for
september viste et lite overskudd i.f.t. budsjett. Spenning om oktober resultatet som
ikke foreligger enda.
PAS Opp. Helse Stavanger kommer ikke særlig godt ut.
Rapportering av forbedringstiltak.
Orientering om ventetider for kontroller der foretaket har et etterslep. Dette kan gå
ut over pasienter med kroniske lidelser som kan måtte vente lenger enn ønskelig.
Nærmere omtale av sakene finnes på nettstedet under.
http://www.helse-stavanger.no/no/OmOss/styret/Sider/Styremoter.aspx
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STYREMØTE
17.11.2016
Kl. 0800 – 0840
ÅPEN DEL
Saksliste
71/16
72/16
73/16
74/16

75/16
76/16

Møte med tillitsvalgte og hovedverneombud i Helse
Stavanger HF
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjenning av protokoll og referat fra styremøtet
20.09.2016 samt protokoll fra 07.10.2016
Årsplan styresaker 2016 og 2017
Administrerende direktørs orientering til Styret
nr. 6?/2016

UNDERLAG
Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt

Rapportering fra virksomheten per oktober 2016
Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 2. tertial
2016
Oppnevning av medlemmer til lokalt valgstyre for Helse
Stavanger HF. Pga. tidsfrist ble saken behandlet på e-mail
07.10.2016
Orientering om budsjettprosess 2017
Status sykehusutbygging
Oppnevning av nytt brukerutvalg 2017 - 2018

Vedlagt
Vedlagt

Vedlagt
Vedlagt

87/16

Rekruttering, kompetanse og ressursstyring
PasOpp 2015 – Resultater Stavanger
universitetssjukehus
Innkjøpsavtaler – oversikt og status
Inntektsmodell i Helse Vest
Samdata
Oversikt over ventetider – oversikt over
kontroller/kontrolltimer
Eventuelt

LUKKET DEL
88/16

Styrets egenevaluering og evaluering av adm. direktør

Vedlagt

77/16
78/16
79/16
80/16

Saker til orientering
81/16
82/16
83/16
84/16
85/16
86/16

Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt

Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt
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Nye nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning– høringsuttalelse
Brukerutvalget har fått tilsendt høringsdokumentene. Leder ønsker tilbakemelding og
utarbeider forslag til høringsuttalelse.
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Oppfølging/Orienteringssaker.
• Sak fra ungdomsrådet vedrørende presentasjon fra FELO
Brukerutvalget finner det vanskelig å anbefale å gå videre med sak fra
ungdomsrådet vedrørende tiltak for pasienter som er el-

•
•
•
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Eventuelt

•
•
•

•

overfølsomme. Saken ble sendt ansvarlig i internservice og IKT
ansvarlig ved sykehuset, begge instanser mener det er vanskelig å
legge til rette for disse pasientene på nåværende tidspunkt. Slike
tiltak er ikke gjennomført ved noen andre sykehus i Norden og også
ukjent internasjonalt. Svar sendes ungdomsrådet.

Prosjektoversikt over pågående prosjekter
Prosjektoversikt sendes medlemmene og gjennomgås på neste møte.
Besøk i avdelingene
Diagnostisk senter besøkes 6. desember kl. 10 – 11.
Dagkirurgi og Psykiatri avdelinger planlegges i neste periode
Nytt brukerutvalg for 2017-18
o Fullføring av prosjekter fra nåværende medlemmer tas opp
under gjennomgang i neste møte
o Sammensetning av nytt brukerutvalg foreligger etter
tilbakemelding fra pasientorganisasjonene og behandles i
styremøtet 17. november.
Det planlegges møte med pasient og brukerombudet før jul
Reiseregninger og honorering for prosjekt og utvalgsmøter medtas til
neste møte i brukerutvalget, mal for reiseregning vedlegges referatet.
9. desember WHO sin internasjonale dag for pasientsikkerhet.
Markering på SUS i vestibylen fra 7.45 – 8.45 og på markedsplassen
fra 10.12.30. Flere representanter fra brukerutvalget ønsket å delta på
stand. Mer info sendes fra Kvalitetsavdeling.
Organisasjonsdirektør Hege Fjell Urdal ønsker å delta på neste møte i
brukerutvalget for å få innspill til Mål og Visjon for SUS 2023.
Foreløpig skisse vedlegges referatet.

NB! Neste møte i brukerutvalget 7. desember kl. 15.30 på pasienthotellet.
Svanhild Gaupås
referent
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