
Årsmelding 2014 
 
Brukerutvalget har i 2014 hatt følgende representasjon: 
Faste representanter 
FFO:    Turid Leganger (leder), Sidsel Kvassheim, Randi W. Neuber  
SAFO:   Jorund Stellberg (nestleder), Øystein Moldeklev   
Fylkeseldrerådet   Arne Gunnar Trædal 
Kreftforeningen Agnar Berland   
FFO = Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 
SAFO = Samarbeidsforum Av Funksjonshemmedes Organisasjoner 
Representanter fra administrasjonen 
Petter Thornam HDS – Fagdirektør 
Mette Aspevik HDS – Rådgiver, seksjon Fagavdeling, sekretær for utvalget 
 
Forholdet til styret ved Haraldsplass diakonale sykehus (HDS) 
Brukerutvalget er oppnevnt av styret ved HDS og skal være et rådgivende organ for dette. 
Styret har vedtatt nye retningslinjer for brukerutvalget, etter innspill og høring i utvalget. 
Retningslinjene samsvarer i all hovedsak med tilsvarende retningslinjer for Helse Vest. 
I desember 2014 hadde brukerutvalget fellesmøte med styret, og de vedtatte retningslinjene 
forutsetter årlig møte med styret ved HDS. I styresaker der brukerutvalgets medvirkning er 
viktig, forplikter administrasjonen seg til å medvirke til at sakene er forelagt brukerutvalget i 
forkant av styremøte.   
 
Brukerutvalget har følgende mandat: 
Brukerutvalget skal være et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker 
som angår tilbudet til pasienter og pårørende. Brukerutvalget skal være fora for  
tilbakemelding fra pasienter og pårørende om erfaringer med sykehuset sine tjenester. 
Brukerutvalget skal være et samarbeidsfora mellom sykehuset og pasientorganisasjoner. 
Brukerutvalget skal bidra med kompetanse i planarbeid, og foreslå brukerrepresentanter til 
utvalg og prosjektgrupper. Brukerutvalget skal ikke behandle enkeltsaker (pasientsaker). 
 
Oppgaver og aktiviteter 
I 2014 har brukerutvalget hatt 7 møter. 
Brukerutvalget har vektlagt innspill til Nye HDS, og da særskilt knyttet til uteareal og behov 
for nødvendige HP-plasser, så vel som øvrige parkeringsplasser. Det er gitt tilbakemeldinger 
om tilkomst på gangveier, både med hensyn til strøing om vinteren, refleks, belysning og 
behov for rekkverk. Både byggeledelse og direktør for Stiftelsen har vært invitert til 
brukerutvalgets møter. Viser til avsnitt om brukergrupper Nye HDS. 
På hvert møte drøftes ulike tema, og det kan nevnes spesialisert rehabilitering ved HDS, trygg 
kirurgi og forebygging av postoperative sårinfeksjoner og klinisk etisk komité.   
  
Brukerutvalget har hatt representanter i følgende utvalg:  
Samarbeidsutvalget for Nordhordland  
Samarbeidsutvalget er møtearena for samarbeidet mellom kommune- og 
spesialisthelsetjenesten for kommunene i Nordhordland, Helse Bergen, Haraldsplass 
Diakonale Sykehus og representanter fra brukerutvalget ved HDS og Helse Bergen. Utvalgets 
hovedfunksjon er å ivareta og videreutvikla et godt faglig og organisatorisk samarbeid 
mellom tjenestene (www.saman.no) 
 
 



Klinisk Etikk-komité, (KEK) 
Skal bidra til økt bevissthet om verdispørsmål knyttet til pasientbehandling. De skal bistå i 
drøftinger av etiske utfordringer før og/eller etter beslutning tas. KEK er en tverrfaglig gruppe 
og består av leder, sekretær, leger, sykepleiere, fysioterapeut, prest og representant fra 
brukerutvalget. Det rapporteres til brukerutvalget på et generelt grunnlag. Representanten har 
i 2014 deltatt på et 2 dagers innføringskurs for medlemmer av Klinisk Etikk komité ved Soria 
Moria. 
 
Brukergrupper Nye Haraldsplass  
Prosjekt Nye Haraldsplass, med nytt sengebygg som det største tiltaket, har pågått i flere år. I 
2014 er arbeidet ytterligere intensivert. Ulike grupper har arbeidet tett med arkitektene 
gjennom brukergrupper som gir innspill til faktisk utforming av sengebygget. Deltagelse i 
disse brukergruppene har krevd stor innsats fra representanten fra brukerutvalget. 
  
Ernæringsutvalget 
Jobber med å styrke den kliniske ernæringsfaglige kompetansen ved sykehuset. Utvalget er 
tverrfaglig og består av kvalitetssjef, kjøkkensjef, sykepleiere, overleger, klinisk 
ernæringsfysiolog og en representant fra brukerutvalget. Utvalget arrangerer undervisning for 
sykepleiere og fagsykepleiere.  
  
Kvalitetsutvalget 
Krav om kvalitetsutvalg er lovbestemt og er et viktig virkemiddel i sykehusets kontroll med at 
det utøves internkontroll og opprettes internkontrollsystemer. Kvalitetsutvalget har derfor et 
helhetlig kvalitetsansvar for tjenestene ved sykehuset. Pasientsikkerhetsutvalget rapporterer 
jevnlig sitt arbeid for stadig å bedre pasientsikkerheten, til utvalget. Kvalitetsutvalget er 
sammensatt av fagdirektør (leder), kvalitetssjef, rådgiver ved fagavdelingen, 2 representanter 
fra hver klinikk, verneombud, smittevernlege og representant fra brukerutvalget. 
 
Samarbeidsmøter mellom Brukerutvalget og HDS  
I forbindelse med HDS sitt strategiarbeid, har brukerutvalget deltatt i flere samarbeidsmøter 
som har omhandlet verdiene i strategien til sykehuset. Deltakelse i disse utvalgene har gitt 
brukerutvalget mulighet til å komme med viktige innspill fra brukernes ståsted. HDS ønsker å 
formidle det arbeidet som er blitt gjort i denne gruppen på ulike arena.  
 
Konferanser 
4.-5.juni deltok leder og nestleder på fellesmøte med alle brukerutvalg i Helse Vest. 
På møtet deltok i tillegg pasient og brukerombudene for helseregionen. I møtet var det 
utveksling av synspunkt og erfaringer brukerutvalgene i mellom, og også med pasient og 
brukerombudene.  
 
Økonomi 
Brukerutvalget har ikke hatt eget budsjett. Budsjettrammen er fastsatt av foretaksledelsen og 
nødvendige kostnader blir belastet Fagavdelingen.  
 

Bergen, 16. mars 2015 
For brukerutvalget ved HDS 
 
Jorund Stellberg 
Leder av brukerutvalget 


