Helse Sør-Øst RHF
Postboks 404
2303 Hamar
Telefon: 02411
Telefax: 62 58 55 01
e-post: postmottak@helse-sorost.no

Foreløpig protokoll
Møte:

Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF

Dato og tid:

19. mai 2016, kl 10.15 – 15.45

Helse Sør-Øst RHF
Møtesenter Hamar

Tilstede:

Fra Brukerutvalget
Øistein Winje (leder), Rune Kløvtveit (nestleder), Astri Myhrvang, Erna Hogrenning,
Hanna Therese Berg, Jytte Undrum, Kari Melby, Knut Magne Ellingsen, Maria T.B.
Bjerke, Nina Roland, Ragnar Skjøld, Øystein Kydland.
Fra Helse Sør-Øst RHF
Knut Even Lindsjørn, samhandlingsdirektør
Martha Østbye, spesialrådgiver
Innledere
Saksnr 064-2016 – Geir Bøhler, konst. direktør Kvalitet, fag og pasientsikkerhet.

Forfall:

Reidun Martinsen, Trond Hilmersen og Kenneth Arctander Vatnbakk Johansen.

Referent:

Martha Østbye

Sak nr

Sak/merknad

056-2016

Godkjenning av innkalling og saksliste

057-2016

Vedtak
Innkalling og saksliste godkjent.
Protokoll brukerutvalgets møte 19. og 20. april 2016

058-2016

Vedtak
Protokoll godkjent med endring som fremkom i møtet.
Referat arbeidsutvalgets møte 3. mai 2016

059-2016

Vedtak
Referat tatt til orientering.
Dialog/orienteringer fra Knut Even Lindsjørn, direktør samhandling Helse Sør-Øst RHF.

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus,
Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett
morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 15 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide
sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF.

Knut Even Lindsjørn orienterte om:
•
•
•
•
•
•
•
•

060-2016

Harmonisering av planprosesser i oppfølging av Nasjonal helse og sykehusplan.
Styresak kapasitet hovedstadsområdet på kort og mellomlang sikt.
Styresak om idefasearbeidet Oslo universitetssykehus HF.
Overføring av befolkning i Vestby kommune til Sykehuset Østfold HF.
Status “Diagnostisk senter/Senter for uavklarte tilstander”.
Vedtak i styret for Vestre Viken HF om lokalisering på Brakerøya.
Foretaksmøtet Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Sør-Øst
KS kontaktmøte.

Vedtak
Redegjørelsen tas til orientering.
Erfaringsutveksling
Informasjon og dialog om erfaringer fra deltagelser i perioden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

061-2016

Regionalt forskningsutvalg
Nettverk kreftrehabilitering
Fagråd for radiologi og nukleærmedisin
Fagråd radiologi og nukleærmedisin
Kontakt med brukerutvalg Sykehuset Østfold
Referansegruppe ny spesialistutdanning for leger
Møte hovedprosesser
Styringsgruppen Barns Beste
Interregionalt arbeid om Indikatorer og metodeutvikling
Pasientreiser
R-Habu
Nasjonalt IKT
Beslutningsforum
Møte med pasient- og brukerombud
Styringsgruppe tilgjengelighetsprosjektet
Fornyingsstyret for Digital fornying

Vedtak
Redegjørelsene tatt til orientering.
Konferanser, invitasjoner og deltagelser v/Rune Kløvtveit og Martha Østbye
Brukerrepresentasjon i faggrupper i
administrativ oppfølging av
kapasitetsprosjektet i HSØ

Forespørsel om deltagelse i workshop 15.
juni - nasjonal bemanningsmodell
Pasientsikkerhetskonferansen 21. og 22.

Dialyse: Bjørn Vidar Nilsen
Eldre med brudd: Hanna Therese Berg
Forespørsel om øvrige deltagelser sendes
ledere brukerutvalg Oslo
universitetssykehus HF, Diakonhjemmet
sykehus og Akershus universitetssykehus
HF.
Jytte Undrum deltar i workshop psykisk
helse.
Kari Melby deltar i workshop øye.
Øistein Winje (innleder)
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062-2016

063-2016

desember 2016
Kenneth Archtander Vatnbakk Johansen
Saker til orientering, innkommet post
• Referat fra møte mellom ledere og nestledere i brukerutvalg i Helse Sør-Øst 12. april
• Referat fra møte mellom ledere og nestledere i regionale brukerutvalg (interregionalt
nettverk for regionale brukerutvalg) 13. og 14. april 2016.
Vedtak
Sakene tatt til orientering.
Brukerutvalgets egne mål og strategier v/Øistein Winje og Rune Kløvtveit
Dialog om utsendt forslag.

064-2016

Vedtak
Brukerutvalgets strategiske hovedmål vedtas med de endringer som fremkom i møtet.
AU bearbeider innspill til handlingsplan 2016-2017 og fremlegger ny versjon i neste møte.
Innspill til revisjon av strategi for kvalitet og pasientsikkerhet v/Geir Bøhler, konst. direktør
Kvalitet, fag og pasientsikkerhet.
Geir Bøhler orienterte om gjennomgang av strategien slik den foreligger og intern dialog om
revisjon. Han pekte spesielt på:
•
•

Brukermedvirkning og pasientens helsetjeneste er blitt mye mer spisset siden strategien
ble vedtatt. Langt sterkere fokus på partnerskap mellom pasient og helsepersonell enn
tidligere. Budskapet bør tydeliggjøres og gjøres enda mer gjennomgripende.
Åpenhet om informasjon om kvalitet vil bli opprettholdt. Sterkere fokus på
kvalitet/resultat for pasienten.

Det er ønske om innspill fra brukerutvalget til videre arbeid.
Innspill fra brukerutvalget til arbeidet:
•

•
•
•
•
•
•

Ønske om innledning i planen om pasientperspektivet i helsetjenesten. Tydeliggjøre
hva pasientperspektiv innebærer i praksis.
o “Persontilpasset medisin/behandling i vid forstand”.
o “Behandlingen må være så standardisert og godt organisert at det oppleves som
en individuell helsetjeneste”.
o “Ingenting om meg uten meg”.
Partnerskap og medvirkning er viktig og krevende for alle, men ingen skal påtvinges til
medvirkning.
Myndiggjøring, ansvarliggjøring og deling av makt er en forutsetning for medvirkning.
Samvalg, pasientene må få informasjon og opplæring, og gjennom det settes i stand til å
gjøre kompetente valg.
Kommunikasjon er avgjørende.
Likebehandling som verdi utfordres bl.a. pga dyre medisiner og behandling privat og i
utlandet. Undersøkelser og erfaringer viser at mennesker med høyere sosioøkonomisk
status får bedre behandling.
Pårørende må tydeligere fram.

Jytte Undrum, Nina Roland og Øistein Winje bidrar som dialogpartnere i det videre arbeidet
Vedtak
Brukerutvalget ber Helse Sør-Øst RHF innarbeide innspillene i strategien, og ser fram til videre
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065-2016

arbeid.
Tilskudd brukerorganisasjoner - Rapport 4/2016 fra konsernrevisjonen om revisjon av tildeling
og oppfølging av tilskudd til brukerorganisasjonene i Helse Sør-Øst RHF v/Knut Even
Lindsjørn, direktør samhandling
Orientering om forsinkelse i saksbehandlingen som følge av behov for oppfølging etter
konsernrevisjonen. Utbetalinger forventes i slutten av mai. Tilskuddsordningen vil bli evaluert.
Struktur og organisering av MBO gjennomgås med sikte på evt. justeringer i 2017.

066-2016

Vedtak
Redegjørelsen tas til orientering.
Høringsuttalelse Modell akutt og subakutt behandling av hjerneslag i Helse Sør-Øst 2016
“Sykehus i nettverk” hjerneslag, Innledning v/Astri Myhrvang
Dialog om utsendt forslag.

067-2016

068-2016

069-2016

070-2016

Vedtak
Uttalelsen vedtas med den endringen som fremkom i møtet og sendes Helse Sør-Øst RHF.
Veileder brukermedvirkning i prosjekt, råd og utvalg (revidert)
v/Rune Kløvtveit
Vedtak
Veilederen vedtas med de endringer som fremkom i møtet. BU leder tar kontakt med adm.
direktør om endringer og forord.
Sykehusapotekene – feilmedisinering
v/Øistein Winje
Vedtak
Brukerutvalget ber om at brevet fra Sykehusapotekene HF oversendes til brukerutvalgene i
helseforetakene slik at problemstillingene kan følges opp lokalt.
Seminar for brukerrepresentanter i prosjekt, råd og utvalg om forskning for
brukerrepresentanter. v/Rune Kløvtveit
Vedtak
Brukerutvalget gir tilslutning til at forskning for brukerrepresentanter blir tema for seminar
med brukerrepresentanter i prosjekt, råd og utvalg.
Rune Kløvtveit og Nina Roland er programkomite.
Fellesmøte med styret 8. september 2016 v/Øistein Winje
Orientering om opplegg for møtet med styret.
Dialog om betydning av å velge saksområder av strategisk karakter.
Innspill til tema:
• Pasientens helsetjeneste – pasientens perspektiv
• TSB og PHV
• Likeverdig tilgang til helsetjenester
• Funksjonsfordeling
• Brukerstyrte poliklinikker
• Rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten
• Helsetilbudet til marginale grupper
• Helsetjenesten til eldre – rehabilitering og sammensatte lidelser
• Likeverdige helsetilbud for ureturnerbare asylsøkere
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Vedtak
Arbeidsutvalget bearbeider innspillene og kommer tilbake til brukerutvalget med forslag til
tema og innledere.
Eventuelt
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