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ÅRLIG MELDING RBU 2017
Innledning
2017 har vert aret for flere sentrale milepæler innen brukermedvirkning, bade pa individ
niva og systemniva.
I forhold til brukermedvirkning pa individ niva ble samvalg satt pa agendaen til
foretakene da det ble et oppdrag i oppdragsdokumentet fra Helse og
omsorgsdepartementet.
De nasjonale retningslinjene for brukermedvirkning pa systemniva ble vedtatt av styrene i
helseforetakene og det regionale helseforetaket dette aret. Og endelig fikk leder og
nestleder i brukerutvalgene plass ved styrebordet som observatør med tale og
forslagsrett. Dette legger til rette for a ivareta en reell pasient- og parørende stemme inn i
styret som er en arena for viktig beslutninger.

RBU har i 2017 bidratt inn i en betydelig mengede utvalg, grupper og tema. Hele 59
utvalg, gitt innspill i viktige prosesser, høringer og tema bade regionalt og nasjonalt. RBU
jobber godt sammen, med utfyllende og bred kompetanse, og med stort engasjement.

RBU vil ogsa takke administrasjonen, styret og andre samarbeidspartnere i Helse Vest for
godt samarbeid i 2017! Vi ser frem til a ta tak i nye oppgaver sammen med dere i aret som
kommer.
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Regionalt brukerutvalgs sammensettning
Det regionale brukerutvalget ble vedtatt oppretta av styret for Helse Vest RHF 27. mai
2002. Sammensetningen skal tilstrebe a ha representanter innen rus, psykisk helsevern
og somatikk, ha god geografisk og aldersmessig sammensetning, samt jevn fordeling blant
kjønn. Utvalget velges for to ar, etter styrevedtaket av 27. mai 2002.
Regionalt bruker utvalg i 2017 besto av:

Navn

Verv

Tilknytning

Linn Bæra
Grete Müller
Kristoffer Skjolden
Gunnar Ekeland
Elisabeth B. Salte
Karl Olaf Sundfør
Merete Hauge
Kari Toftøy-Andersen
Jostein Bildøy
Henrik Aasved

RBU-leder
RBU-nestleder
RBU-medlem
RBU-medlem
RBU-medlem
RBU-medlem
RBU-medlem
RBU-medlem
RBU-medlem
RBU-medlem

FFO Hordaland (ROS- Radgivning om spiseforstyrrelser)
SAFO Vest (Norsk Forbund for Utviklingshemmede)
Fylkesradet for eldre, Sogn og Fjordane
FFO Sogn og Fjordane (Diabetesforbunnet)
FFO Rogaland (Astma/allergi-forbundet)
RIO (Rusmisbrukerens interesseorganisasjon)
FFO Hordaland (ME- Foreningen)
FFO Rogaland (Fibromyalgiforeningen)
FFO Sogn og Fjordane (Hørselshemmedes Landsforbundet)
Kreftforeningen (Lungekreftforeningen)
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Annbjørg Hellestræ
Ingunn Westvik Jolma
Lene Nilsen
Mariann Kristiansen
Magnus A. Heggø
Erling Jacobsen
Kjell Inge Bringedal
Sven Hove
Rami Knudsen
Marianne Reve

RBU-vara
RBU-vara
RBU-vara
RBU-vara
RBU-vara
RBU-vara
RBU-vara
RBU-vara
RBU-vara
RBU-vara

1.vara FFO Rogaland (Mental Helse)
2. vara FFO Rogaland (Barnekreftforeningen)
1. vara FFO Sogn og Fjordane (Cerebral-Pareseforeningen)
2. vara FFO Sogn og Fjordane (Autismeforeningen)
1.vara FFO Hordaland (Foreningen for muskelsyke)
2.vara FFO Hordaland (Bergen Døveforbund)
SAFO Sørvest (Norges Handikapforbund)
Eldrerådet Hi Rogaland fylkeskommune
Rusmisbrukerens interesseorganisasjon
Kreftforeningen (NORLICO)

RBU har i 2017 fortsatt med et arbeidsutvalg bestar av leder, nestleder og sekretær for det
regionale brukerutvalget.
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Aktivitet og oppgaver
RBU har utøvd en radgivende funksjon, og har gitt innspill pa saker og prosjekter for
styret og administrasjonen i RHF Vest. Dette med utgangspunkt i ivaretagelse av
pasienters- og parørendes interesser, behov, ønsker og verdier i Helse Vest.
Hovedoppgavene til RBU har vært a:



Representere pasienter og parørende i Helse Vest.
Være et forum for tilbakemeldinger fra pasienter og parørende.

 Delta i eller oppnevne brukerrepresentanter i ulike relevante prosjekter, grupper


og nettverk pa systemniva regionalt og nasjonalt.
Delta med innlegg og representasjon i aktuelle fora, og holde oss oppdatert pa
viktige saker for pasienter og parørende.

FAST MØTEAKTIVITET
RBU har hatt totalt 10 møter i 2017, 8 ordinære møter i Stavanger, en todagers samling i
Bergen med alle brukerutvalgene tilknyttet Helse Vest, og et felles møte med RHF-styret i
Helse Vest i Stavanger.
I tillegg har leder og nestleder for RBU deltatt pa to todagersmøter i det interregionale
brukerutvalget, i Oslo varen 2017 og Bodø høsten 2017.
Fra og med april 2017 stiller leder eller nestleder fast i styremøter, styreseminarer og
annen relevant møteaktivitet i det Regionale Helseforetak styret.
ANDRE AKTIVITETER
Mai
3. – 4. mai deltok leder, nestleder og sekretær pa interregionalt brukerutvalgs
nettverksmøte pa Gardemoen, sammen med leder, nestleder og sekretærer i de øvrige
helse regionene
Innledningsvis hadde nettverket et møte med statssekretær Anne Grethe Erlandsen.
Videre pa agendaen stod temaene; forventninger til opplæring av nye brukerutvalg,
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nasjonal veileder innen brukermedvirkning i forskning, IKT med
informasjonssikkerhet/personvern, diabetesbehandling og prosedyrer ved innføring av
nye metoder, nasjonale kvalitetsregistre og utviklingsplaner.
August
Arets fellesmøte for alle brukerutvalgene ble arrangert den 29. – 30. august i Bergen.
Samlingen startet med a sette fokus pa informasjonssikkerhet og personvern med innlegg
fra Erik Hansen, administrerende direktør i Helse Vet IKT. Hovedfokus pa samlingen med
innlegg bade 29. og 30. var samvalg. Temaet ble belyst fra ulike perspektiv, fra et klinisk
blikk, en forskers blikk og gjennom brukerens blikk med Christian Moltu, prosjektleder
NORSE/fagsjef Helse Førde, Ann Marie Dalby Landmark Lingvist ved Universitet i Oslo og
Rune Kløvtveit leder i Regionalt Brukerutvalg Helse SørØst. Avslutningsvis var Dagfinn
Hallseth fra Helse Vest prosjektet Helse 2035 med og arrangerte en workshop rundt
tiltaksplanen pa Helse 2035strategien.
Dette er en god arena bade for a fa pafyll og ha dialog om aktuelle tema pa tvers av
helseforetak, og det er en god arena for a møtes som kollegium.
September
Det interregionale RBU-nettverket hadde møte i Bodø. Her deltok ledere, nest-ledere og
sekretærer for alle de fire regionale brukerutvalgene i Norge.
Et av hovedtemaene i dette møte var oppdragsdokumentet 2018. I tillegg var
luftambulansen i ar pa agendaen med et innlegg og dialog om brukermedvirkning inn i
dette feltet.
Oktober
26. oktober 2017 var ledere og nestledere fra de fire regionale brukerutvalg invitert av
Helse- og omsorgs departement for a gjennomga og gi innspill til oppdragsdokumentet for
2018.
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November
I november startet arbeidet med a lage e-lærings kurs for brukermedvirkning i forskning.
Leder i RBU sitter i arbeidsgruppen sammen med Øistein Svindland og Laila Yvonne
Nordvoll fra Forsknings- og utviklingsavdelingen i Helse Bergen. Prosjektet ledes av Truls
Nytun og Ingvild Vikersund Peason fra e-læringstemaet Helse Vest.

Brukermedvirkning i
forskning er med a
styrke
treffsikkerheten i
forskning.
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Spesifikke saker/innspill
RBU HAR I 2017 GITT INNSPILL TIL OG BEHANDLET DISSE SAKENE:

Regionalt brukerutvalgs sin kommentar på Helse
Vest til årlige melding
Høringssvar på «Kvinnslandutvalget»
Høringssvar på «Rapport fra prosjektet til Odda
sykehus sett i lys av føringene fra Nasjonal Helseog sykehusplan
Oppdragsdokumentet 2018
Høringssvar på Strategien Helse 2035
Høringsuttalelse på Helsedata utvalgets rapport
Høringsuttalelse til prosedyre for gruppeopplæring
for pasienter og pårørende
Innspill til Veileder for brukermedvirkning i
forskning
Høringssvar pakkeforløp psykisk helse og rus
Høringssvar til Regional plan for revmatologi i
Helse Vest 2017-2023
Innspill til rapporten for AIM- rapporten

Til Helse og omsorgsdepartementet
(HOD)
Til Helse og omsorgsdepartementet
(HOD)
Til Helse Vest

Til HOD
Til Helse Vest
Til HOD
Til Oslo Universitetssykehus
Til interregionalgruppe med ansvar for
a produsere veileder for
brukermedvirkning i forskning
Til HOD
Til Helse Vest
Til HOD

RBU HAR I 2017 BLITT INFORMERT OM OG GITT INNSPILL TIL:

Rehabilitering og «Raskere tilbake» i Helse Vest

Hilde Rudlang, fagavdelingen Helse
Vest

Program for pasientsikkerhet

Synnøve Serigstad

Regional plan for laboratorietjenester i Helse Vest
Internrevisjon i Helse Vest

Gjertrud Jacobsen, fagavdelingen Helse
Vest
Bard Humberset, leder internrevisjon
Helse Vest

Pasientdialog – strategi for kommunikasjon og «Vel
Møtt»

Finn Olav Mjærum

Revidert inntaksmodell

Anne May Sønstabø, Økonomi
avdelingen Helse Vest
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Tiltaksplan i Helse 2030 strategien
Informasjonssikkerhet og personvern
NORSE
Samvalg
Samvalg

Dagfinn Hallseth, PwC
Erik M. Hansen, admin. direktør Helse
Vest IKT
Christian Moltu, prosjektleiar og fagsjef
Helse Førde
Anne Marie Dalby Landmark, Lingvist
UiO
Rune Kløvtveit, leder Regionalt
brukerutvalg Helse Sør-Øst

I felleskap bygger vi sterke helsetjenester
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Representasjon inn i prosjekter, grupper og nettverk
RBU har i 2017 sittet i til sammen 59 ulike prosjekter, grupper og nettverk.
A være pasient- og parørenderepresentant inn i disse har hovedsakelig vært positive
opplevelser. RBU sine representanter opplever a bli anerkjent, inkludert og hørt. Vi har
kunnet bidra med innspill og aktivt arbeid i de ulike foraene.
Samtidig som RBU sine medlemmer har gitt tilbakemelding om gode forhold for
brukermedvirkning, har det i 2017 vert en økning i tilbakemeldinger rundt vanskelige
forhold knyttet til a være brukerrepresentant, opplevelser av a bare delvis bli inkludert og
anerkjent eller a ikke bli anerkjent og inkludert.
I situasjoner der dette er tilfelle gis det tilbakemelding til prosjektleder/ gruppeleder. A
bidra som brukerrepresentant er krevende. Vi forventer at var innsats, kunnskap og
innspill anerkjennes, respekteres og blir synliggjort inn i de enkelte prosjekt.
Noen av utfordringene vi ser som hindrer god reell brukermedvirkning er:


Fagkonflikt og faglig uenighet



Uklare forventninger og uavklarte forhold rundt brukermedvirkning



Kultur og holdning, og tidligere erfaringer



Kort varsel pa innkalling til møte og korte frister for tilbakemelding pa
saksdokumenter

RBU ønsker ogsa a trekke frem elementer som vi opplever svært positivt da vi er
brukerrepresentanter inn i ulike grupper og prosjekter:
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Nar prosjektleder / gruppeleder tar seg tiden til a ta en samtale med
brukerrepresentant i forkant av prosjektet for a avklare forventninger,
forutsetninger og muligheter, borger dette for et godt samarbeid og en god
plattform for reel brukermedvirkning.
Det er svært positivt da vi som pasient- og parørenderepresentanter tilbys kursing
i nødvendige verktøy (gjerne elektroniske og metodiske) pa lik linje med de andre
deltagerne, og dermed kan bidra pa lik linje.
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Vi synes det er positivt og fruktbart at vi far bidra med innlegg og kunnskap om
bade brukermedvirkning generelt og med pasient/parørende/brukerstemmen
spesifikt innen relevant tematikk for gruppen.

A anerkjenne brukerrepresentanten handler mye om a gi tillit til representanten og ha
respekt for rollen. Tillit handler om a se kunnskapen og erfaringen han/henne kommer
med som gyldig og verdifull, ha apen kommunikasjon og ønske om innspill og samarbeid
velkomment.
RBU har dialog bade rundt utfordringer og positive erfaringer, for a:
-

ivareta den enkelte brukerrepresentant,

-

for a være med a utvikle brukermedvirkning,

-

fremme gode eksempler, løsninger og tiltak

-

finne tiltak for handtering av utfordringer

Et av tiltakene som nyttig for a imøtekomme utfordringer er a ha to representanter inn i
utvalg. Dette gjelder særlig om gruppene/utvalget er fagtunge, er nye i forhold til
brukermedvirkning eller om det er utfordringer knyttet til kommunikasjon.
Det er viktig a papeke at to brukerrepresentanter inn i en gruppe ofte er fruktbart i seg
selv uavhengig av om det er utfordringer eller ei.
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Prosjekt/arbeidsgruppe/nettverk som RBU har deltatt i
AIM- interregional arbeidsgruppe for indikator- metodeutvikling
Arbeidsgruppe for e-læringskurs om brukermedvirkning i forskning
Arbeidsgruppe om bruk av frivillig tvang
Beslutningsforum for nye metoder
Brukerpanelet til Pasientreiser HF
Brukerrepresentant i Referansegruppen i Nasjonalt register for Leddproteser/Hofteproteseregisteret
ForBedring prosjekt i Helse Vest
Implementering av pakkeforløp rus og psykisk helsevern
LIS spesialistgruppe for TNF-hemmerer
Nasjonal arbeidsgruppe for brukerorientering i pasienttryggleiksprogrammet «I trygge hender 24/7»
Nasjonalt prosjekt; Ny teknologi AMK (kjernegruppen)
Nettverk for intensiv tverrfagleg habilitering
Nettverk for rehabilitering av KOLS
Nettverk lungerehabilitering
Programgruppe Program for Pasienttryggleik i Helse Vest
Programkomite for Nasjonal kvalitet- og registerkonferanse
Programkomite for Regionalt forskningsnettverk inne rehabilitering
Prosjekt «Skreddersydd og effektiv helsetjeneste med multippel sklerose – web-støttet pasientforløp
med MS-App»
Prosjekt om ko-morbiditet ved multippelsklerose og helsetjenester i Helse Vest
Prosjekt sykehusbygg «Standardiserte løsninger»
Prosjektgruppa «Regional plan for laboratorietjenester»
Prosjektgruppa for implementering av pakkeforløp for kreft
Prosjektgruppe for Regional plan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2013-2017
Prosjektgruppe Revidering av regional plan for habilitering og rehabilitering i Helse Vest
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Prosjektgruppe; Plan for revmatologi i Helse Vest
Referansegruppa for LMS (lærings- og mestringssenter) i Helse Vest
Referansegruppa for regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i region vest
Referansegruppen for Lærings- og mestringssenter) i Helse Vest
Referansegruppen til prosjektet DIS -2016 (Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten)
Referansegruppen til Regionalt kompetansesenter for eldre-medisin og samhandling (SESAM)
Referansegruppen til Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR)
Regional plan psykisk helse i Helse Vest 2017 – 2019
Regional prosjektgruppe om medikamentfri behandling
Regionalt kompetansenettverk for barn og unge med utviklingshemning og utfordrende adferd
Regionalt kompetansenettverk for behandling av asylsøkere, flyktninger og innvandrere i
spesialisthelsetjenesten
Regionalt kompetansenettverk for CFS/ME i Helse Vest
Regionalt kompetansenettverk for intensiv tverrfaglig habilitering av barn og unge
Regionalt nettverk for Læring- og mestring
Regionalt nettverk for pasienterfaringsundersøkelser i Helse Vest
Regionalt prosjekt om ambulante tjenester og tidlig utskriving
Relevanskomité for prioritering av forskningsprosjekter – HELSEFORSK
Samarbeid mellom habilitering for voksne og VOP – faglig revisjon
Samarbeidsorganet mellom Helse Vest RHF og høgskolene og Universitetet i Stavanger, med særlig
fokus på utdanning og praksisopplæring
Samarbeidsorganet mellom Helse Vest RHF og universiteta i regionen, som mellom anna fordel
forskningsmiddel
Strategisk satsing i Helse Vest på helsetjenesteforskning/pasientrapporterte data
Styret til pasientreiser ANS, observatør
Styringsgruppa «Alle møter».
Styringsgruppa for Program for pasienttryggleik i Helse Vest
Styringsgruppa for protonbehandling
Styringsgruppa for virtuell AMK
Styringsgruppa i prosjektet Revidering av regional plan for habilitering og rehabilitering i Helse Vest
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Styringsgruppe for anskaffelse av sporingssystem biobank
Styringsgruppe for Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
Styringsgruppe for prosjektet «Medikamentfri behandling i psykisk helsevern»
Styringsgruppen for Heliks
Styringsgruppen for Nasjonalt Helseatlas
Styringsgruppen for strategiprosjektet Helse2030
Trauma nettverket i Helse Vest
Utviklingsprosjekt Stord og Odda sykehus i lys av føringene i Nasjonal helse – og sykehusplan

Takk til alle som har bidratt, med bade hjerte
og hode, i 2017 for a løfte bruker-, pasientog parørendestemmen frem i Helse Vest!
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Deltagelse pa kurs, seminar og konferanser
Kurs, seminar eller konferanse vi har deltatt på
Alle Møter – konferansen 2017
Den regionale Forskningskonferansen 2017
Fagsamling for Læring og Mestring i Helse Vest
Fellesseminar for styrene i de regionale helseforetakene
Helse- og kvalitetsregistrekonferansen 2017
Helsekonferansen 2017 – «Leve hele livet»
Nasjonal pasientsikkherhetskonferanse 2017
PROMseminar (PasientReportedOutcomMeasures), 20.05.17
Regional konferanse for CFS/ME, 2017
Regionale pasienttryggleikskonferansen 2017
Styreseminar for Helse Vest 2017
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Sted / arrangør
Flesland, Helse Vest
Os, RHF Helse Vest
LMS, Helse Vest
Oslo, HOD
Oslo, SKDE ( Nasjonalt service mijlø
for medesinske kvalitetsregister)
Oslo, Helsedirektoratet
Helsedirektortet
Bergen Fagsentert for
paseintraporterte data
Flesland, RHF Helse Vest
Førde, RHF Helse Vest
Sola, RHF Helse Vest

ÅRLIG MELDING RBU 2017

Kurs, seminar eller
konferanse vi har
holdt foredrag for
RBU på.
Jubileumseminar
Nasjonalt register for
Hofteproteser
Årsrapport for Norske
kvalitetsregistre
Kvalitet- og register
konferansen i Helse Vest
2017
Samling for sekretærer
for ungdomsråd i Helse
Vest
Fagdag kreft.avd Helse
Bergen
Helse og omsorgs
konferansen i Hordland
2017
Proms seminar
E- meistring konferansen
Kvalitetsforbedringsutdannelsen i
Helse Vest

Tittel på foredrag

Ein motkommentar – rapport
Nasjonalt register for
leddproteser
Ein motkommentar – rapport
Nasjonalt register for
leddproteser
Pasientsikkerhet, hvor skal vi
sette inn støtet?

Foredragsholder

Jostein Bildøy

Nasjonalt register for
leddproteser

Jostein Bildøy

Nasjonalt register for
leddproteser

Linn Bæra

Brukermedvikning i
helseforetak
- Mulighter og utfordringer

Linn bæra

Hva er kvaliet for pasinter?

Linn Bæra

Helse og omsorg – hva er
viktig for paseinter og
pårørende
Betydning og mulighter ved
bruk av PROM
Refleksjoner fra
brukerperspektivet
På seg selv kjenner en IKKE
andre best.
Forbedringsarbeid uten
pasienter?

Sted / arrangør

Helse Vest

Helse Bergen /Helse Vest

Linn Bæra
Linn Bæra
Linn Bæra

Helse Bergen
OS, KS /Fylkesmannen i
Hordaland m.fl
Bergen, Fagsentret for
pasientrapporterte data
Bikuben, Helse Bergen
Flesland, Helse Vest

Linn Bæra

Gjennom foredrag og innlegg far RBU mulighet til a spre pasient- og parørenderfaringer til
ulike malgrupper, samt øke kompetansen pa feltet brukermedvirkning til de som ønsker
dette.
RBU har samlet en bred kompetanse og lang erfaring innen et mangfold av tema, sammen
med brukermedvirkning generelt. Vi jobber aktivt med a dele denne kunnskapen med
helsepersonell, forskere, administratorer og brukerrepresentater i regionen.
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Fokusomrader
SAMVALG
I 2017 vart samvalg satt pa agendaen i oppdragsdokumentet til spesialisthelsetjenesten.
Dette er vi svært glad for i RBU. Selv om medvirkning i eget liv er anerkjent i helsevesenet
viser forskning at vi er lagt unna a ha samvalg som en naturlig del av praksis i
helsevesenet.
Samvalg er brukermedvirkning pa individ niva, samvalg er hvordan vi utøver pasient og
brukerrettighets loven § 3-1 og samvalg er gi pasienter og parørende tillitt og myndighet
til a være med a ta beslutninger i og om eget liv. Samvalg handler om a sammen
(helsepersonell og pasient/parørende) finne ut pa bakgrunn av fag, forskning og
pasientens verdier og preferanser hvilken behandling som er rett den for enkelte pasient.
I Helse Vest er det satt i gang flere prosjekter og tiltak for a implementere samvalg i
regionen. RBU haper at disse følges opp og at fokuset pa samvalg styrkes videre i arene
som kommer. Samvalg blir ikke implementert som en naturlig del av praksis ved a utvikle
og ta i bruk elektroniske samvalg verktøy. For a fa innført reelt samvalg ma det ogsa
jobbes med kultur, holdninger og systemet.
ØKONOMI
RBU er bekymret for at stramme økonomiske rammer og effektivisering skal ga ut over
klinisk praksis. Dersom rammene for og ressursene tilgjengelig i klinikk blir sma vil dette
kunne pavirke blant annet tilgang pa behandling, mengden behandling og arbeidsmiljø til
de ansatte. Og arbeidsmiljø er av klar betydning for bade pasientsikkerhet og ansattes
sikkerhet.
VEIEN TIL PASIENTENS HELSETJENESTE I HELSE VEST VIA VESTLANDSPASIENTEN,
KVALIETSFORBEDRINGS OG HELSEATLAS
Tre viktige prinsipper for a skape pasientens helsetjeneste sett fra et pasient- og
parørendeperspektiv er at tjenesten er:
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Likeverdig, du far et likeverdig tilbud uavhengig av hvor du bor, alder, kulturell
bakgrunn og andre sosial forhold.
Tilgjengelig og inkluderende; som innebærer at
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o du far tilbud om rett hjelp til rett tid
o tjenesten er forstaelig i ulike medium, sammen med at rett og nok
informasjon er gjort tilgjengelig for de rette personene
o du far mulighet til a bidra aktivt inn i egen behandling og inkluderes nar
viktig beslutninger skal tas
Kvalitet, bade i opplevelser og overlevelse. Beste faglige praksis kombinert med
medmenneskelig varme og omsorg gir trygge gode rammer som ivaretar hele
mennesket.

Helse Vest har over tid jobbet malrettet med a bygge opp elektroniske løsninger. Bade
internt i tjeneste for a sikre et likeverdig tilbud i regionen ved blant annet ved a
synliggjøre uønsket variasjon gjennom helseatlas og gode styringsverktøy. Og ikke minst
rettet til pasienter og parørende. Blant annet gjennom den digitale plattformen pa
vestlandspasienten og na i 2017 inn til pasientens møte med i foretakene via «vel møtt»
og «vel heim». Disse tiltakene, med flere, styrker alle de tre øvrige punktene for
pasientens helsetjeneste i praksis.
Kvalitet og etablering av beste praksis krever malrettet innsats, engasjement, arbeid over
tid og forbedrings kunnskap. For a fa helsetjenester som preges gjennomgaende av
kvalitet og sikkerhet ma dette være forankret i alle ledd i organisasjonen. Fra toppledelse
til alle som har en rolle i den daglige kliniske driften. Helse Vest leverer godt pa flere
omrader innen pasientsikkerhet og forbedringsarbeid, blant annet er sykehusinfeksjoner
redusert fra 3,1 % i 2016 til 2,8 i 2017 og bredspektret antibiotika bruk er na redusert
med 20,1 prosent fra 2012 til na.
RBU mener ogsa det er positivt at det er etablert en egen regional utdanning i
forbedringsarbeid for a styrke denne kompetansen i regionen.
UØNSKET VARIASJON
RBU erfarer at det fremdeles er uønsket variasjon i annerkjennelse av brukerperspektivet,
tilgang pa tjenester og kvalitet innen og mellom ulike felt ogsa i Helse Vest. Det er
fremdeles i 2017 ulike annerkjennelse knyttet til ulike diagnoser. RBU mener det ikke kan
være slik at personer med like alvorlige sykdommer, like stor belastning i livet blir møtt
helt ulikt pa bakgrunn av fordommer og en diagnose hierarki.
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RBU oppfordrer Helse Vest til a ta tak denne utfordringen ved a løfte frem og anerkjenne
de diagnoser som fremdeles preges av stigma.
KORRIDORPASEINTER, VENTETIDER OG FRISTBRUDD
RBU er fornøyd med at Helse Vest samlet leverer lavere ventetid i 2017 enn 2016, med 2
dager. Men RBU mener at BUP fremdeles ligger for høyt med 41 dager. Ventetid for barn
og unge har en rekke uheldig konsekvenser i forbindelse med forverret tilstand psykisk,
sosialt og fysisk. Og like viktig er det med hvordan barn og unge selv opplever ventetiden;
de opplever at de ikke er viktige nok, at helsevesenet ikke egentlig bryr seg, at de mister
motivasjon og dette pavirker direkte inn pa den terapeutiske alliansen i behandling og/
eller ønske om a ta imot hjelp. Lang vente tid kan forlenge behandlingstid.
I forhold til korridorpasienter er det store variasjoner i foretakene og de samlede
prosentene pa fristbrudd har steget fra 1,7 – 2,7. RBU ser at Helse Vest tar denne
utviklingen seriøst og har satt i gang mange tiltak for a na malbildet med 0% fristbudd og
0% korridorpasienter.
IKT OG PASIENTSIKKERHET
Helse Vest leverer solid og stødig innen IKT. Bade innen kommunikasjon, IKT- struktur og
støttesystemer og verktøy.
Først het det legens journal, sa ble det pasienten sin journal. Na har vi elektronisk
pasientjournal og gjennom dette fatt styrket bade
-

pasientsikkerhet ved muligheten for egensjekk
og pasienters mulighet til a mestre og ta ansvar for egen helse ved a til enhver tid
være oppdatert og ha tilgang pa egen journal informasjon.

Innsynslogg som kom pa plass i 2017 er ogsa et positiv tiltak for a styrke pasienters
integritet.
PAKKEFORLØP KREFT OG PAKKEFORLØP PSYKISK HELSE OG RUS
Helse Vest leverer godt og stabilt med pakkeforløpene innen kreft. Rosinen i pølsa her
anser RBU for a være koordinatorrollen i forløpet.
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I 2017 har det vert arbeidet med a lage pakkeforløp innen psykisk helse vern og rus.
Rosinen i pølsa her vil ogsa være a tilrettelegge for et best mulig forløp fra dør til dør for
pasientene.
RBU har tro pa at samvalg som en del av pakkeforløpet vil være en nøkkel for a skape gode
forløp uavhengig om det er et pakkeforløp innen somatikk, rus eller psykisk helsevern.

TVANG
Jobbing med reduksjon av tvang trenger a være en helhetlig prosess som gar over tid,
konkrete tiltak pa registering, kultur og kompetanse, forebygging / tidlig intervensjon,
samarbeid pa tvers av niva og organisering av arbeidskraft. RBU er godt fornøyd med
sammensetningen av tiltakene som regionen har iverksatt. Tallet pa tvangsinnleggelser
per 1000 per HF er redusert fra 2,31 til 1,86 prosent. Dette er bra. Videre viser tallene stor
variasjon mellom maneder, og desember tallet pa antall tvangsinnleggelser i døgn (per
1000) i PHV var i 2017 noe høyere enn i 2016, med 18,9 i forhold til 18,4. Dette viser at
det fremdeles er et stykke igjen før vi er i mal. Unødvendig bruk av tvang har store
konsekvenser for det enkelte individ.
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Det er ogsa viktig a se pa bruk av ulike typer tvang opp mot hverandre for a kontrollere at
ikke den mekaniske tvangen blir byttet ut med eksempelvis økt tvangsmedisinering.
PASIENTRAPPORTERTE DATA
Brukerundersøkelser og pasientrapporterte utfallsmal (PROMS) og pasientrapporterte
tilfredshet mal (PREMS) er viktige kunnskapskilder for a finne beste praksis. RBU mener
satsningen som Helse Vest gjør pa a etablere og utvikle medisinske kvalitetsregistre, bade
lokale og nasjonale er viktig, og na i 2017 med fokus pa a øke bruken av PROM og PREM.
I forhold til medisinske kvalitetsregistre finnes det per dags dato kun et nasjonalt register
innen psykisk helse og rus, NORSPIS (spiseforstyrrelser). A fa etablert flere registre innen
psykisk helse og rus, og selvsagt med bade PROM og PREM er viktig i tiden fremmer.
Det er videre viktig a se til at dataen som samles inn via brukerundersøkelser og
kvalitetsregistre anerkjennes og aktivt brukes til rett formal, enten det er forsking eller
forbedringsarbeid. Nar pasienter og parørende deler sine personlige data med
helsevesenet gjør vi det for a bidra til økt kunnskap og utvikling av tjenesten, da er det
uetisk om ikke denne dataen brukes for nettopp dette. RBU mener dette bør ha økt fokus i
aret som kommer.
SAMHANDLING OG HELHETLIGE TJENESTER
Noe av det mest sarbare helsevesenet gjør er kliniske overganger og samhandling pa
tvers. Pa tvers av avdelinger, felt, foretak og ikke minst niva.
Som i 2016, var RBU ogsa i 2017 opptatt av samarbeid mellom kommunene, helse og
omsorgstjenesten og fastlegene. Tallene pa bade avviste henvisninger ved DPS
(riksrevisjonenes rapport om henvisningspraksis) og reinnleggelser (nasjonal indikator)
indikerer at det er stort potensiale for a etablere tettere og bedre samarbeid mellom
kommune og spesialisthelsetjenesten.
RBU ønsker ogsa a fremme et samhandlingstiltak innen psykisk helse som synliggjør
viktigheten av samhandling pa tvers. Helse Førde er blant de med lavest tall pa tvangsbruk
i landet og i Helse Vest. Helse Førde, ved Nordfjord psykiatrisenter har i samarbeid med
kommunene et døgnapent akutt team som møter mennesker i krise da de trenger det.
Dette er med a redusere behov for tvangsinnleggelser blant annet ved lett tilgjengelig
hjelp ved tidlige tegn pa tilbakefall og ved strukturert kommunikasjon mellom
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primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten rundt aktuelle tiltak og oppfølging av
kriseplaner.
ANDRE TEMA RBU ER OPPTATT AV
RBU engasjerer seg i en mengde tema i løpet av et ar. Tema som gar pa tvers av felt og
diagnoser og tema knyttet til spesifikke omrader innen helsetjenesten. Det er flere tema
som ikke er beskrevet over, men som vi er opptatt av og har med oss i vart virke. Av disse
ønsker vi a nevne;
-

Universell utforming.
I en periode fremover med store investeringer i nytt bygg og oppgradering av eldre
bygningsmasse er universell utforming svært aktuelt. I forhold til universell
utforming er det ogsa svært viktig a huske at sansetap, med tiltak pa for syn- og
hørselshemning, ogsa skal være ivaretatt.

-

Rehabilitering og habilitering,
RBU har i 2017 vert bekymret for at tilgang pa nødvendig rehabilitering og
habilitering og styrking av feltet ikke har vært tilstrekkelig. Det er gledelig a se at det
satt i gang et arbeid med fokus pa ambulerende tjenester innen rehabilitering og
voksen- og barnehabilitering i 2017. Det er svært positivt at dette er i samarbeid
med kommuner og private aktører.
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Utfordringer og muligheter videre
INNEN BRUKERMEDVIKNING
Pa bakgrunn av erfaringer i 2017 anser RBU at det vil det være viktig a fortsette a styrke
plattformen for brukermedvirkning i Helse Vest. Brukermedvirkning er bade en rettighet
og det har en stor verdi i et nytteperspektiv. Samarbeid pa bakgrunn av tverrkompetanse
gir mulighet blant annet for økt treffsikkerhet i tjenestetilbudet, etablering av nye
innovative effektive løsninger og en helhetlig forstaelse for mennesket bak diagnosen.
INNEN SAMVALG
Nar det gjelder samvalg er det satt i gang mange gode tiltak, her ønsker vi a fremme
NORSE som Helse Førde har produsert. Det er en stor glede a se at NORSE fremmes og
spres videre til andre avdelinger og foretak. NORSE bringer samvalg inn i klinisk praksis
strukturert og pasientorientert med mulighet for a øke treffsikkerhet, pasientsikkerhet og
dempe dropp out ved siden av a styrke medvirkning og medbestemmelse i eget liv.
En av de viktigste komponentene i samvalg er kultur og holdning. Verktøy og teknikker er
verdifulle bade som et hjelpemiddel og for a lette implementering. Men uten
grunnleggende forstaelse og kulturell modenhet vil vi ikke fa en realisert samvalg sitt
potensiale.
RBU ser at tiltakene som gjøres i regionen for a innføre samvalg er svært varierende og er
bekymret for at implementering i hovedsak handler om verktøy og ikke den
underliggende kulturelle forstaelsen som er nødvendig for en reell innføring.
Samvalg som en del av klinisk praksis pa tvers vil være svært viktig a fortsette a jobbe for i
2018. Eksempelvis er samvalg en viktig del av pakkeforløp innen psykisk helse og rus. Pa
lik linje som det eksempelvis er ved sentrale beslutningspunkt vedrørende medikamentell
behandling og kirurgi.
RBU haper Helse Vest vil benytte seg av kunnskapen som brukerutvalgene og
ungdomsradene har for a skape en helhetlig plattform for samvalg i regionen.
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FRA DØGN TIL DAG
I 2017 er det etablert en betydelig dreining fra døgn- til dagbehandling og flere
akuttmottak i regionen har na spesialister i front for a raskest mulig avklare tilstand og gi
rett behandlingstilbud. Dette anser RBU som svært positive tiltak som er i trad med
pasienters preferanser og behov; Rett kompetanse pa rett sted til rett tid og minst mulig
tid borte fra hjemmet.
Dette er endringer som er tuftet pa best mulig pasient behandling, og det er da svært
uheldig at foretakene som gjennomfører dette far betydelige økonomiske tap pa grunn av
disse endringene. RBU er svært glad for at det skal jobbes med endring i ISF systemet, slik
at det best mulig skal støtte opp om organiseringen av helsetjenesten som er beste
praksis. Videre haper vi en bedre ordning vil komme pa plass hurtig i 2018.
SAMHANDLING
Samhandling er viktig i helsetjenesten, pa tvers av tjenester og i samarbeidet mellom alle
som jobber for a bygge helsetjenesten var.
Regionalt brukerutvalg vil i aret som kommer være en aktiv og trygg samarbeidspartner
for administrasjon og styret i Helse Vest, fagmiljø, forskningsmiljø og selvsagt pasient- og
parørendeorgansiasjoner.

Avslutningsvis ønsker RBU ønsker å berømme Helse Vest for den
strukturerte og helhetlige innsatsen som legges inn på å få på plass
gode systemer for å sikre pasientens helsetjeneste.
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