
Referat for møte i Brukerutvalget HDS 
Dato/tid: 30.august, 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, Jörg Hänicke 

Frafall: Ingvild T Hansen 

Nr Sakliste 

23/21 Godkjenning av innkalling og sakliste  

Godkjent uten anmerkninger  

24/21 Godkjenning av referat fra møtet i brukerutvalget 14.juni 2021 

Godkjent med følgende anmerkninger: ønsker at vedleggene i referatet ikke legges inni i 

dokumentet, men i mailen som vedlegg for lettere å kunne åpne vedleggene.  

25/21 Orientering om aktuelle saker 

Rehabiliteringskonferanse: Helseforetakene i Helse Vest har vært representert på denne 

konferansen, men ikke Haraldsplass. På konferanse ble det tatt opp mange nyttige tema og 

vesentlige saker, som rehabilitering etter behandling/dagbehandling på sykehuset og hvordan 

kan sykehusene forberede pasientene slik at de kan klare seg best mulig etter 

innleggelsen/operasjon.  

Revisjon av retningslinjer for brukerutvalget: skulle vært revidert innen april 2020. Ber om at 

brukerutvalgsmedlemmene setter seg inn i retningslinjene og tar en gjennomgang på dette. 

Retningslinjer legges ved i referatet.  

Henvendelser direkte til BU leder: ang matservering til pasienter i akuttmottaket. Pasient som ble 

innlagt akuttmottaket og som ble liggende der veldig lenge uten å få tilbudt mat. Dette kan 

kartlegges ved hjelp av et spørreskjema med spørsmål om det er lenge siden pasienten har spist. 

Kan dette evt ivaretas av den frivillige tjenesten på HDS.   

26/21 Pasient – og brukerombud: gjennomgang av årsmelding  

Brukerutvalget takker Janicke Bruvik for et svært interessant og informativt innlegg.  

27/21 

 

Status på funksjonsforelding  

Brukerutvalget takker Rebekka Ljosland for et godt innlegg rundt arbeidet og fremdriften rundt 

funksjonsfordelingen. 

28/21 

 

Orientering fra ulike prosjekt/utvalg  

Brukerutvalget ønsker å påpeke at involveringen av brukerrepresentantene i de ulike prosjektene 

på HDS må være i form av faktisk involvering ila prosjektet. Det skal være aktiv brukerinvolvering 

fra starten, underveis og i slutten av alle prosjekt.  En del interne prosjekter har ikke hatt aktivitet 



i år. Rebekka og Elena følger dette opp interne med de prosjektene det gjelder og gir en ny status 

i neste møte.  

Kvalitetsutvalget (Jan): Ingen aktivitet.  

Ernæringsutvalget (Hans): Ingen aktivitet etter juni.  

Klinisk etikk komite (Laila): Nytt møte denne uken.   

Samarbeidsutvalget for Nordhordland (Evy):  

Samsone Somatikk Helsehuset Knarvik, nytt møte i september. 

Toppledermøte programkomiteen: meldte inn digitalisering og brukerstemmen. Storforbrukerne 

har nødvendigvis ikke den digitale kompetansen for å følge opp den digitale utviklingen. 

Forslaget støttes fra resten av BU.  

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

bygningsmasse (Hans): Er ikke aktuelt lenger og gjør ikke de endringene som var planlagt. Tar 

dette prosjektet vekk? 

Ny arbeidsprosess for dobbeltkontroll av legemidler på pasientrom (Jörg): har ikke vært noe 

møte i dette prosjektet.  

Polyfon – en kunnskapsklynge for musikkterapi (Turid): nytt møte 8. september.   

Alrek helseklynge (Gunda): Ingen nye møter ila sommerferien. Undergruppe for eldre, ikke vært 

nytt møte siden sist.  

Pårørenderollen (Laila): Ikke hørt noe siden sist.  

Brukermedvirkning i forskning (Ingvild): Ingvild ikke tilstede på møte.  

Care4music (Turid): Ingen aktivitet.  

Digitalisering av pasientoppfølging på kirurgisk klinikk (Jan): ikke vært noen møter.  

Forbedringsprosjekt KAD til Jørg: involvering av bruker i dette prosjektet har vært mangelfull. 

Etterspør deltakelse og medvirkningen i prosjektet.  

29/21 Årsmelding for HDS (inkl. økonomi) 

Brukerutvalget takker Kjerstin Fyllingen for et flott og informativ innlegg om året som har gått på 

Haraldsplass. Imponerende hva HDS har fått til det siste året.   

Brukerutvalget ber om videre:  

- fokus på rehabilitering etter behandling på sykehuset 
- fokus på samhandling med kommunene  
- fokus på kommunikasjon med pasient og pårørende 

30/21 

 

Eventuelt  

1) Helse Vest konferanse 20. – 21. oktober: Elena har meldt på alle sammen, Ingvild T Hansen 
har ikke anledning til å delta.  

2) Sak ang pasientreiser: Evy tar opp en sak på veiene av SAFO.  Fysioterapeuter ser at 
pasienter ikke kommer til behandling eller kommer se ikke hjem igjen. Ikke er utpreget 
problem på HDS. Dette meldes tilbake til SAFO.  



3) Hørselshemmet i sykehus: blad «Din hørsel», artikkel. Saken tas opp igjen på neste møte. 

Artikkel_Din 

Hørsel_03.21.pdf
 

4) Rapporten fra PasOpp undersøkelsen legges ved referatet.  
 

 

 

 

 


