Referat
Møte i brukerutvalget ved Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS)
Dato/tid:
Sted:
Til stede:
FFO:
SAFO:
Fylkeseldrerådet:
Kreftforeningen:
Nasjonalforeningen
for folkehelsen:
HDS:
Forfall:

07.12.2020 kl. 10:00 – 11:30
Møterom Audioriet i Appendix, Ulriksdal 8c
Laila G. Nygård, Jan Elvøy,
Jorund Stellberg, Lian Cing Lek
Gunda Falao Sparre

Ingvild Tjønn Hansen
Ingeborg K. Fauskanger, Rebekka Ljosland
Per-Ole Eide, Jörg Hänicke, Petter Thornam (HDS), Mette Aspevik
(HDS)

Nr
49/20

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent uten anmerkninger .

50/20

Godkjenning av referat fra møtet i brukerutvalget 02.11.20
Godkjent uten anmerkninger.
Orientering om aktuelle saker:
- Brukerutvalget har frå arbeidsgruppe ved Eirik Kjelby, fått spørsmål om hvordan tilbud og
henvisningsveien inn til Geriatrisk avdeling Haraldsplass, NKS Olaviken alderspsykiatriske
sjukehus og Avdeling alderspsykiatrisk – Helse Bergen, oppleves fra kommunene og
fastlegene, med svarfrist 18/12.
Brukerutvalget kan ikke svare relevant på dette. Denne e-posten er også gått til
Samarbeidsutvalget, ved Elena Sandgathe på HDS.

51/20

-Lederforum brukerutvalg hadde møte 11.11.20, Jan og Gunda deltok. Referat frå møtet
vedlegges.
- Tastevalg

ved innringing til HDS
Verken sykehuset eller pasienter/andre som ringer har vært spesielt fornøyde med dagens
løsning. Løsningen vi har i dag har alt for mange tastevalg, og det er vanskelig å tolke hva
som er riktig å taste. Det er utarbeidet en ny skisse, som vil forbedre og forenkle
henvendelser til sykehuset på telefon.
-Brukerundersøkelser.
Kommunikasjonssjef melder tilbake at brukerundersøkelser er utsatt.
52/20

53/20

Årsmelding 2020 ble gjennomgått og vedtatt.
Orientering om deltakelse i
ulike prosjekt/utvalg
Kvalitetsutvalget

Ernæringsutvalget
Klinisk etikk komite (KEK)

Har deltatt på 2 dagers digital nasjonal konferanse,
der det bl.a. var fokus på pårørenderollen og media i
helsevesenet. Det blir endinger i sammensetning i
KEK fra 2021.
Kasuistikker på intranett har bl.a. som mål å fremme
systematisk dilemmatrening, uavhengig av hvem
som er på jobb.

Samarbeidsutvalget for
Nordhordland
Planlegging av nye
samlokaliserte poliklinikker i
rehabiliterte lokaler i
eksisterende bygningsmasse
Ny arbeidsprosess for
dobbeltkontroll av legemidler på
pasientrom
Polyfon – en kunnskapsklynge
for musikkterapi
Alrek helseklynge
Brukermedvirkning i forskning
Pårørenderollen
Såkornprosjekt –
Ernæring/Imatis
Såkornprosjekt – Delirium/Imatis
Såkornprosjekt Vurdering av
kognitiv svikt hos eldre med
infeksjon/mulig sepsis

Innspill til endring av utsendt sluttrapport:
brukerrepresentant er ikke kalt inn / deltatt på
møte. Sluttrapport sendes på nytt til Helse Vest.

Care4music
Utvikling av meny til pasienter

Informasjonsvideo ble vist. Det blir jevnlige bruker –
undersøkelser, 7 menyvalg kan raskt justeres etter
tilbakemeldinger. De fleste pasienter kan få
normalkost, spesialtilpasset kost blir merket. Det
skal lages en ernæringsplan for alle pasienter i
ernæringsmessig risiko, og planen skal følgje
utreisepapirene. Det sendes bilder tatt under
omvisning.

Eventuelt
- FFO arrangerte kurs i brukeropplæring17/11 og 18/11, og representanter fra alle
brukerorganisasjoner deltok. Alle helseregioner var også representert.

54/20

-Sosionomer HDS har laget «Hjelpepodden», der det gis bl.a. informasjon om pleiepenger.
Lenke: Hjelpepodden - Haraldsplass Diakonale Sykehus
- Styremøte 8.12.20 aktuelle saker:
Val av nytt brukerutvalg: innstilling av ny leder og nestleder ble meddelt.
Retningslinjer for brukerutvalget skal godkjennes.
Revisjon av etiske retningslinjer for HDS.

