PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET
28.04.2016 kl 10:00 til 14:00
Sted: Sykehuset Telemark, Skien, direktørens møterom

Tilstede:

Idar Grotle
Thyra Giæver
Tor Strømme
Ann Kristin Semb
Egil Rye Hytten
Else Kari Myhra Tovsli
Birte Helene Moen
Ingrid Venanger
Vidar Bersvendsen
Kari S Thomsen
Per Urdahl, klinikksjef medisinsk klinikk
Anne Brynjulfsen, stab/støtte psykiatrisk klinikk STHF
Anne Borge Kallevig, koordinator for brukerutvalget ved STHF
Else Jorunn Saga, Pasient- og brukerombud

Saker presentert av:
Alida B. Kjellsen, prosjektleder U30
Kristian Heldal, avdelingsleder, Medisinsk klinikk
Forfall:
Bess M. Frøyshov, Administrerende Direktør
Halfrid Waage, Fagdirektør
Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef STHF
Elena Dahl
Hanna Therese Berg, (regional Brukerutvalgskontakt)

Før start på sakslisten ønsket Brukerutvalget å gi en stor honnør og applaus til både ledelsen, styret
og alle de ansatte på sykehuset som har jobbet med å få strålesenter til sykehuset – STOR TAKK !!
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Sak 20-16

Godkjenning av protokoll fra 17.03.2016
Protokoll fra 17.03.16 ble lagt frem for endelig godkjenning
Vedtak:
Brukerutvalget godkjenner protokollen.

Sak 21-16

Status – Gjennomgang av prosjekter – oversikt over brukerrepresentasjon prosjekter
Brukerutvalget gjennomgikk listen.
Vedtak:
Brukerutvalget godkjenner listen.
Oppdatert liste følger vedlagt.
Som nevnt på forrige møte er det ønskelig at det i oversikten over prosjekter står
hvem som er prosjektleder. Hver brukerrepresentant melder tilbake til Anne hvem
som er prosjektleder i deres prosjekt.

Sak 22-16

Virksomhetsrapport STHF pr mars 2016
Klinikksjef Per Urdahl ga en muntlig orientering om resultatet pr mars.
Regnskapsresultatet korrigert for pensjonskostnader per mars er et underskudd på
13,6 millioner kroner, som er en forverring på 6,5 millioner kroner i februar.
Det er tre forhold som særlig bidrar negativt til resultatet, lavere ISF-inntekter for
egne pasienter, kostbare legemidler og overtid / ekstrahjelp som følge av økt
behandlingsvolum og ressurskrevende pasienter.
Estimat for året opprettholdes til balanse.
Aktivitetsnivået målt i DRG-poeng (dag, døgn og poliklinikk) utført i eget HF var 194
under budsjett, og 229 poeng under fjoråret.
Det registreres en reduksjon i antall pasienter på venteliste og reduksjon i
gjennomsnitt ventetid ventende. Andel fristbrudd avviklede pasienter har økt litt til
1,3 % i mars, og andel fristbrudd ventende er fortsatt 0,5 %.
Vedtak:
Brukerutvalget tar saken til orientering.

Sak 23-16

Sak 24-16

STHF Utviklingsplan i 2030 perspektiv (U30)- Virksomhetsmessig utvikling
Styringsgruppen for U 30 har i møte den 17. februar gitt sin tilslutning til
virksomhetsmessige senarioer for Sykehuset Telemark, som skal nærmere
konsekvensutredes og danne grunnlag for U 2030. Styret for STHF får saken til
behandling i sitt møte juni 2016.

Vedtak:
Brukerutvalget tar saken til orientering, og applauderer for godt arbeide.
Presentasjonen følger vedlagt.
Pasient- og brukerombudets orienteringer
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Pasient- og brukerombud Else Jorunn Saga orienterte om ombudets arbeid.

Sak 25-16

Vedtak:
Brukerutvalget tar saken til orientering
Presentasjonen følger vedlagt.
Høringsbrev ny organisering ABUP
Oppgavene til Avdeling for barn og unges psykiske helse er i hovedsak styrt av Psykisk
helsevernloven, Spesialisthelsetjenesteloven, Helsepersonelloven og Pasient og
brukerrettighetsloven. I tillegg vil andre styrende og veiledende dokumenter legge
føringer på vårt arbeid, bl.a. slik som Veileder for poliklinikker i psykisk helsevern for
barn og unge, Veileder: Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene,
Prioriteringsveileder- psykisk helsevern for barn og unge, Samhandlingsreformen,
Rundskriv: «Samarbeid mellom barneverntjenester og psykiske helsetjenester til
barnets beste», STHFs Strategiplan og det årlige Oppdrag og bestillerdokumentet fra
Helse Sør-Øst. I disse dager underskrives «Delavtale om samarbeid knyttet til tjenester
innen barn og unge» mellom kommunene i Telemark og Sykehuset Telemark HF.
Som følge av henvisningsøkninger, mange kompliserte saker, ønske om tettere
oppfølging og ambulante tjenester samt en stadig mer krevende ressurssituasjon, gjør
at ABUP finner det riktig å vurdere organisasjonsendringer og andre måter å arbeide
på.
Videre utvikling av de kommunale tiltakene for å hjelpe barn og unge med psykiske
vansker har ikke hatt sett fra spesialisthelsetjenesten, den framdriften som ble
forventa med utgangspunkt i Samhandlingsreformen. For å hjelpe barn og unge med
psykiske vansker er det svært sentralt å ha et nært samarbeid med de kommunale
hjelpetjenestene.
Sentrale føringer uttrykker en ønsket utvikling til at kommunene overtar en større del
av oppgavene knytta til barn og unges psykiske helse, at spesialisthelsetjenesten skal
bli mer spesialiserte mot de pasientene som har det vanskeligst, at behandling og
oppfølging kommer raskere i gang og at vi i større grad skal arbeide ambulant.
ABUP sitt oppdrag kan kort sammenfattes slik: utredning, behandling/oppfølging,
veiledning og forskning.
Det som her presenteres er en overordna plan for organisering av ABUP. Det
forutsettes videre detaljplanlegging i etterkant.
Vedtak:
Brukerutvalget har verken innsigelser eller tillegg til høringsbrevet – støtter det
vedlagte forslaget.

Sak 26-16

Rullestolheis Notodden sykehus
Brukerutvalget hadde på forrige møte omvisning på Notodden sykehus. Det viste seg
da at rullestolheisen på sykehuset skapte problemer for vår bruker.
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Sak 27-16

Sak 28-16
(ekstra)

Vedtak:
Ann Kristin Semb, Birte Helene Moen og Egil Rye-Hytten sender på vegne av
Brukerutvalget et brev til sykehuset, og ber sykehuset utbedre dette. Brevet sendes
via Anne
Eventuelt
 Vara til brukerrepresentanter i prosjekter
Tas opp på «ettermøte» i brukerutvalget
 Thyra Giæver informerte fra KEK møtet 26.04.16 om at sykehuset inngår
avtale med hundetjenesten v/Telemark politi om utlån av lik klede til
opptrening av hunder til bruk i søk/oppsporing.
Brukerutvalget ser på dette som samfunnsnyttig og slutter seg til avgjørelsen.
 Taushetsbrudd
Birte Helene Moen sender en skriftlig henvendelse på saken. Meldes i
avvikssystemet
 Regional brukerkontakt
Brukerutvalget ber Idar Grotle ta ny kontakt med regional brukerkontakt. Etter
skifte i det regionale brukerutvalg har BU enda ikke møtt ny kontakt. Telemark
har ingen representant inn i det regionale brukerutvalget, og ser det som
viktig å ha god dialog/kontakt med representanten BU har fått. Hvis
vedkommende har problemer med å stille på BU møter ber brukerutvalget om
å få ny representant.
 Forespørsel om kurs LMS – gynekologisk kreft.
Birte Helene Moen sender forespørselen til LMS ved avdelingsleder Gro E.
Aasland
 Ann Kristin Semb informerte fra AU til Brukerkontoret.
Arbeidsutvalget er utvidet til 8 representanter.
Brukerkontoret vurderer å holde oppe ytterligere 1 dag til i uken. De opplever
stor pågang.
Ann Kristin tar med oversikt (statistikk) over de forskjellige brukergruppene av
Brukerkontoret til neste brukerutvalgsmøte.
 Brukerutvalget ønsker Fylkesmannen(Fylkeslegen) på besøk for å fortelle
generelt om sitt arbeide. Idar Grotle sender forespørsel.
Geriatriplan for Telemark 2016-2020
Avdelingsleder og overlege Kristian Heldal presenterte anbefalt forslag til ny
Geriatriplan for Telemark 2016-2020.
Planen ble delt ut på møtet.
Vedtak:
Brukerutvalget tar saken til orientering

Skien, 29. april 2016
Anne Borge Kallevig
referent
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