
Referat møte i Brukerutvalget HDS 
Dato/tid: 14.juni 2021, kl.11:00 – 14:00 

Sted: Knatten, 8C  

Møteleder: Jan Elvøy 

Tilstede: Laila Grosvold Nygård, Gunda Falao Sparre, Turid Hagelsteen, Evy Knutsen og Hans Henrik 

Tøsdal. 

Frafall: Jörg Hänicke og Ingvild T Hansen.  

Nr Sakliste 

15/21 Godkjenning av innkalling og sakliste  

Godkjent med følgende anmerkning: navnene til prosjektansvarlig skal stå på sakslisten.   

16/21 Godkjenning av referat fra møtet i brukerutvalget  

Godkjent uten anmerkninger.   

17/21 Orientering om aktuelle saker ved leder Jan Elvøy og nestleder Gunda Falao Sparre.  

- Jan Elvøy har deltatt på utvidet styremøte og strategisamling.  
o Sykehuset skal utarbeide en ny strategiplanen for 2021 - 2025 

 
- Gunda Falao Sparre har deltatt på fellesmøte med lederne for brukerutvalgene i Helse Vest, der 

Hans K. Stenby la frem et notat om SAMVALG til fellesmøtet.  
Det er opprettet et felles interregionalt prosjekt for å samordne arbeid med nye 
samvalgsverktøy. Helse Nord skal lede fellesprosjektet.   

- Jan Elvøy orienterer om nasjonalt arbeid om SAMVALG: pasienter og behandler skal sammen 
beslutte hvordan behandlingen videre skal forgå innenfor gitte økonomiske rammer og 
ressurser. Pasienten skal være med å velge behandlingsforløpet sitt sammen med lege. Her vil 
kommunikasjon være viktig for samhandling mellom helsepersonell og pasient, slik at 
pasientene vil være i stand til å ta de rette valgene. Hvordan skal SAMVALG fungerer for 
pasienter som ikke ha samtykkekompetanse?   
Helse Vest skal utvikle verktøy for SAMVALG. Viktig at verktøy som er knyttet til klinisk praksis 
har fokus på holdninger til samspillet mellom pasient og behandler. 

Samvalg -lederforum 

09.06.2021.docx
 

 
- Orientering om Helsefelleskapene i helse Vest 
- Pasientnær helseforskning: hvordan kan man praktisere brukermedvirkning i forskning. I 

prosjekter/forskning skal det være en brukerrepresentant. Det har vist seg at henvendelser om 
deltakelse i prosjekt har blitt rettet direkte til enkeltpersoner i stedet for til aktuelt 
brukerutvalg. Møtet ønsket en påminnelse til rette instanser om at forespørsler om 
brukermedvirkning i forskningsprosjekter skal rettes til det aktuelle brukerutvalget. 

- BUP: oppblomstring av ungdommer som søker til BUP fører til lang ventetid. Riksrevisjon har 
også påpekt dette problemet.  
 



18/21 Orientering ved Rebekka Ljosland  
Takk for en flott presentasjon om status på sykehuset fra Rebekka. Presentasjonen er vedlagt.  

Presentasjon 

brukerutvalget 14.juni.21.pptx
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Orientering om to pågående prosjekter:  
 
1) «Rollebytte» ved Lise Rastum, Enhetsleder Avd. for SOP/DKS/ANESTESI, Kirurgisk klinikk  
Brukerutvalget takker Lise for en flott orientering av prosjektet.  
 

Presentasjon 

rollebytte for brukerutvalget 14.juni 21.pptx
 

 
2) Digitalisering av pasientoppfølging på kirurgisk klinikk 
Brukerutvalget takker Frank Olsen, klinikkdirektør ved kirurgisk klinikk og Ingrid Færøyvik, 
kommunikasjonsdirektør for et flott innlegg, se vedlegg.  
Jan Elvøy deltar i prosjektet. Det er meldt inn til Frank og Ingrid.  
 

Presentasjon 

brukerutvalgmøte 14.06.21 (Kir).pptx
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Kommunikasjon med pasienter og pårørende ved siste timer og dager.  

Brukerutvalget takker spesialsykepleier Anne Lervik fra Sunniva avdeling for en flott orientering.   

Ved innleggelse, kartlegge nærmeste pårørende. Viktig å vite den nærmeste pårørende, venner, 

små barn som kan være pasientens pårørende.  

Sunniva definerer veldig tidlig samme med pasient, hvem som er de nærmeste pårørende og barn 

som pårørende og setter opp samtaler. Det er viktig å møte pasient og pårørende der de befinner 

seg og etablere en trygg og tillitsfull relasjon. Pårørende skal føle seg sett og velkommen.  

Stort fokus på å møte barn og unge på en god måte. Sykepleiere som er barneansvarlig, sosionom 

og legene er flinke til å ta seg av barn og ungdommer.  

Bistår også ved økonomiske vanskelige situasjoner i samarbeid med sosionom. 

Brosjyrer og materiell - Kreftforeningen 

Når en av våre nærmeste dør - Helsedirektoratet 

Brukerutvalget ønsker at denne saken følges opp med en ny sak på hvilke rutiner man har også på 

de andre avdelingene på HDS på hvordan informasjon blir formidlet og hvilte rutiner for varsling til 

pårørende når sykdomsforløpet til en pasient utvikler seg uforutsett kritisk.  
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Orientering fra ulike prosjekt/utvalg  

Kvalitetsutvalget: Jan, ingen aktivitet 

https://kreftforeningen.no/brosjyrer/#barn-og-ungdom
https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/nar-en-av-vare-naermeste-dor


Ernæringsutvalget: Hans, møte 9/6. Et møte med alle avdelingene og kjøkkenet. Menyvalg, egne 
menyer, som pasienter kan velge mellom. Noe logistikkutfordringer når pasienten flyttes mellom 
avdelingene. Kan vise til nedgang i svinn av maten.  
Klinisk etikk komite: Laila. Hildur Skuladottir som ny leder, Mette som sekretær. Møteplan for 
høsten er satt opp.  
Samarbeidsutvalget for Nordhordland: Evy, Samarbeidsutvalget i Region Nordhordland: 
Oppfølging av handlingsplan, Psykisk helsevern og inn og utskrivelse av pasienter til kommunen, 
psykolog kompetanse i omengskommuner, pandemihåndteringen har vært bra mellom sykehusene 
og kommune, toppledermøte 2022, Helsehuset og ønske om samarbeid mellom aktørene, mange 
tjenester har kommet på plass i Helsehuset  
Planlegging/evaluering av nye samlokaliserte poliklinikker i rehabiliterte lokaler i eksisterende 
bygningsmasse: Hans, ingen aktivitet.  
Ny arbeidsprosess for dobbeltkontroll av legemidler på pasientrom: Jørg 
Polyfon – en kunnskapsklynge for musikkterapi: Turid. Et møte. nytt møte i august/september. 
Musikkterapeut. Ønsker å ha en musikkterapeut på alle kommunale sykehjem. 
Alrek helseklynge: Gunda: møte i «Faggruppe for eldre», der ulike prosjekter ble presentert. 
Alrekdagene: Gunda og Jan deltar i paneldebatten.  
Pårørenderollen: Laila, ingen aktivitet.  
Brukermedvirkning i forskning: Ingvild 
Care4music: Turid, ingen aktivitet  
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Eventuelt   

 Rehabiliteringskonferanse Haugesund: 25 og 26. august. Kursavgiften for en slik konferanse 

dekkes av organisasjonen selv. HDS dekker utgiftene som går på deltakelse på regional 

brukeropplæring og regionale brukersamlinger. 

 Elena deltar på seminar om brukermedvirkning på Alrek 17. juni.   

 Møtetid 6. desember: Skyve oppstart til kl 10 -12. Elena setter det opp.  

 

 Tilbakemelding etter møte er at sakslisten er veldig tett og at diskusjonene ofte må avbrytes 
pga lite tid.   

Vel hjem 

 

 

 

 


