
Referat møte i Brukerutvalget HDS 
Dato/tid: 25.mars 2021, kl.11:00 – 14:00 

Sted: Digitalt på Join.  

Møteleder: Jan Elvøy 

Tilstede: Laila Grosvold Nygård, Gunda Falao Sparre, Jörg Hänicke, Turid Hagelsteen, Evy Knutsen og 

Hans Henrik Tøsdal.  

Forfall: Ingvild Tjønn Hansen, Vararepresentanter ble ikke invitert med på dette første møte pga 

manglende vara. 

Referent: Elena Sandgathe 

Nr Sakliste 

09/21 Godkjenning av innkalling og sakliste 
Godkjent uten anmerkninger.   

10/21 Godkjenning av referat fra møtet i brukerutvalget 01.02.2021 
Godkjent uten anmerkninger. 

11/21 

 

Orientering ved Rebekka Ljosland  

Rebekka Ljosland refererte til mangelen på legeressurser på Sunniva sengepost, og ba om innspill til 
hvordan palliasjon kan drives i tiden fremover. Det ble poengtert at mange pasienter ønsker å dø 
hjemme, og at man bør satse mer på ambulant virksomhet. 
Funksjonsfordeling: det er satt ned ulike arbeidsgrupper for å diskutere pasientgrupper og fordeling 
innen bla geriatri og akutt kirurgi. God fremdrift og møter med Helse Bergen. Frist for ferdigstilling er i 
slutten av april.    

12/21 
 

Orientering om pågående prosjekter (vedlagt en Powerpoint for alle orienteringene)  

Tove Zakariassen m/Poliklinikkprosjektet: behov for 1 representant i prosjekt. Hans Henrik Tøsdal 
deltar.   
Susann Muri m/ forbedringsprosjektet indikasjon for kateterinnleggelse: behov for 1 representant i 
prosjektet: Jörg Hänicke deltar.   
Heidi Scott Minne m/Fast Trac protesepasienter (måtte utgå pga tekniske problemer, settes opp på 
neste møte. 
Henriette Gamlem m/egenerklæringsskjema før operasjon som digitaliseres: Brukerutvalget ber om å 
få være med i dette arbeidet og ønsker å stille med en brukerrepresentant. Brukerrepresentant ikke 
valgt enda.  
Anne Langnes m/ forbedringsprosjektet News i akuttmottak.   

Presentasjone til 

Tove og Anne.pptx
 

13/21 Orientering fra ulike prosjekt/utvalg  
Kvalitetsutvalget: Ingen møter siden sist 

Ernæringsutvalget: Ingen møter siden sist 

Klinisk etikk komite: Ingen møter siden sist 



Samarbeidsutvalget for Nordhordland: Evy har vært i Samarbeidsutvalget Nordhordland, 

Styringsgruppe for Fag -og tjenesteutvikling Helsehuset og Samsonegruppe 3 Somatikk knyttet opp til 

tjenesten som nå flytter inn på Helsehuset.  

Saker som ble tatt opp i SU NH er bla: PLL, lege-til-lege samarbeid, ernæringsstatus pasienter som 

skrives ut og rusmedisin.  

Fag – og tjenesteutvikling: bidra til å trekke synergi av at ulike tjenester er samlokalisert i ett hus. 

Samsonegr 3 Somatikk ser på områdene: hjemmesykpl, sykehjem, fastleger, tjenester fra HB og HDS, 

jordmortjenesten mm.  

Planlegging/evaluering av nye samlokaliserte poliklinikker i rehabiliterte lokaler i eksisterende 

bygningsmasse: Ingen møter siden sist 

Ny arbeidsprosess for dobbeltkontroll av legemidler på pasientrom: Ingen møter siden sist 

Polyfon – en kunnskapsklynge for musikkterapi: Turid har vært på første møte, der Gunda ble takket 

av for sitt arbeid. Gunda fikk mye ros for god innsats og sitt gode arbeid.  

Gjennomgang av pågående prosjekter. Idemyldring og diskusjoner om hvordan å styrke 

rekrutteringen. Bestemt at det skal etableres Polyfon nasjonalt.  

Alrek helseklynge: Gunda var på møte og Alrek er fremdeles i en oppstartsfase, der det må avklares 

hva det forventes av arbeidsgruppene. Alrek har fått klyngefasilitator, Berit Angeskår, som skal holde 

oversikten over alle gruppene.  

Tema som ble tatt opp: «Opplæring av studenter på brukermedvirkning og pårørenderollen». 

Adressere dette til utdanningsinstitusjonene og HDS.  

Pårørenderollen: Ingen møter siden sist 

Brukermedvirkning i forskning: Ingen møter siden sist 

Care4music: Ingen møter siden sist 

14/21 Eventuelt  
Oppfølging av saken om bruk av tolk etter sist møte: Statistikken vises at HDS har inne 2-4 tolker ila av 
en dag delt på alle avdelinger og poliklinikker. Kort gjennomgang av EK prosedyre for bestilling av tolk. 
Se vedlagt EK prosedyre 

EK_pros_tolk.pdf

 
Ang opplæring i kvalitetsarbeid på systemnivå for brukerrepresentanter, ref.  Regional plan for 
kvalitet og pasienttryggleik 2020 - 2024: Svar fra Helse Vest om at opplærings i kvalitetsforbedring er 
en stor satsning i Helse Vest og de ikke helt har klart å ‘rigge’ seg rundt dette enn. 
Brukerutvalgskonferansen i august er en god arena for generell opplæring om kvalitetsarbeid  - HV har 
flere ganger hatt slike foredrag på programmet. Mye opplæring ligger i å ta inn brukerrepresentanter i 
forbedringsprosjekt i klinikken. Der vil de få god innsikt i hva kvalitetsarbeid handler om.  
Honorering: minner om å sende inn honorarskjema rett etter alle møtene, helst innen samme halvår.  
Fotografering: ønsker å få på plass fotografering før juni møte. Elena snakket med Ingrid på 
kommunikasjonsavdeling og planlegger fotografering.  
Referat som ligger på nettiden Haraldsplass.no: Fremdeles ikke mulig å åpne referatene. Elena 
undersøker på nytt.  

https://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale%20planar/2020%20-%20Regional%20plan%20kvalitet%20og%20pasienttryggleik%202020-2024.pdf
https://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale%20planar/2020%20-%20Regional%20plan%20kvalitet%20og%20pasienttryggleik%202020-2024.pdf


Agenda: Sakslisten var for tett denne gangen. Lite tid til å diskutere. Lurt å sette opp færre saker til 
neste møte.  
Opplæringsdag i regi av Helse Vest: kunne med fordel være med flere konkrete eksempler og caser. 
Ellers bra og nyttig opplæring.  

Takk for flott møte! 

 

 


