
     

         

Referat fra møte i Brukerutvalget  

Dato/tid: Mandag 01. februar 2021, kl.11:00 – 14:00 
Sted:  Fysisk på søsterhjemmet, HDS 
Møteleder: Jan Elvøy 
Tilstede: Laila Grosvold Nygård, Gunda Falao Sparre, Jörg Hänicke, Turid Hagelsteen, Evy 
Knutsen og Hans Henrik Tøsdal.  
Forfall: Ingvild Tjønn Hansen 
Referent: Elena Sandgathe 
Vararepresentanter ble ikke invitert med på dette første møte pga smittesituasjonen.  

Nr Sakliste 

01/21 Godkjenning av innkalling og sakliste.  
Ingen kommentarer 
 

02/21 Godkjenning av referat fra møtet i brukerutvalget 07.12.20  
Innspill om endring i teksten under sak 54/20. Teksten er endret til «Innstillingen av ny 
leder og nestleder ble meddelt». 

03/21 Orientering om aktuelle sake  
1) Kort presentasjon av nye og gamle medlemmer.  
 
2) Opplæring i brukerutvalg:  
Felles opplæringsdag i Helse Vest, 10. mars.  
Forslag til tema, som er spilt inn tilbake til HV:  
Hvordan blir personer med utviklingshemming møtt på sykehuset? Hvem følger? Hvem har 
ansvar for å koordinere følge? Hvilke verktøy brukes for å gjøre konsultasjonen forståelig? 
 
3) Tilbakemelding til sykehuset om bruk av utrykket døvstum: enighet om at betegnelsen 

døv skal benyttes. 
 
4) Hvilke tolketjenester bruker HDS og hvilke avtale har vi. 
Hvordan bruke tolk på HDS? Hvordan håndteres dette når pasienter er hørselshemmet? 
Elena bringer dette videre.  
 
5) Hvordan blir informasjonsflyten til pårørende ivaretatt på sykehus når pårørende ikke 

kan fysisk være med på sykehuset pga Covid – 19? 
  Elena følger opp.  
 

04/21 Møte og årsplan 2021. Gjennomgått. Godkjent.  

05/20 Fordeling av oppgaver til ulike prosjekt/utvalg 
Alrek Helseklynge: Gunda Falao Sparre 
 
Kvalitetsutvalget: Jan Elvøy 
Ernæringsutvalget: Hans Henrik Tøsdal.  
Klinisk etikk komite: Laila Grosvold Nygård 
Samarbeidsutvalget for Nordhordland: Evy Knutsen,  



     

Planlegging/evaluering av nye samlokaliserte poliklinikker i rehabiliterte lokaler i 
eksisterende bygningsmasse: Evy Knutsen 
Ny arbeidsprosess for dobbeltkontroll av legemidler på pasientrom: Jörg Hänicke.  
Polyfon – en kunnskapsklynge for musikkterapi: Turid Hagelsteen 
Pårørenderollen: Laila Grosvold. 
Brukermedvirkning i forskning: Ingvild Tjøne Hansen 
Care4music: Turid Hagelsteen. 
 
Kort fra første møte i Alrek helseklynge:  
Møter i januar, 4 forskjellige faggrupper: epidemiologi, barn og unge, migrasjon og 
innvandrerhelse, lærings- og mestringsaktivitet, innovasjon og e-helse.  
Skal opprette en ny gruppe for eldre. Fagpersoner er ledere i disse gruppene.     
 

06/21 Orientering om siste PasOp undersøkelse.  
Ved Petter Thornam.  
  
Ønsker økt fokus på pårørende på HDS og deres rolle og involvering. Det er ønskelig med 
en brukerundersøkelse etter at pandemien er over, der pårørende får mulighet til å uttale 
seg om opplevelser av samarbeid og oppfølging under pandemien.   

Petter_PasOpp 2019 for HDS.potx
 

07/21 Organisering av sykehuset og på HDS, ansvarsområder og plassering av brukerutvalget i 
ny org.struktur.  
Ved Rebekka Ljosland. 

 
08/21 Eventuelt 

Kort orientering om arbeidet i HDS inn i Helsehuset  
Ved Elena 
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Ved Elena Sandgathe

 
 Evaluering av møtet 

Holde seg til agenda.  
Flott med fysisk møte. og godt å bli kjent med hverandre.  
Prøver å få til fysisk møte 25. mars. Ser hvordan smittesituasjonen er da. Gjennomfører 
ellers møte på Join-løsning, der Elena sender ut en lenke til alle sammen med et passord.  

 

Vel hjem 


