
 

 

 

 

 

 

Referat fra brukerutvalg på Haraldsplass Diakonale sykehus 
Dato/tid: 6.desember 2021, kl.10:00 – 12:00 

Sted: Thon Hotel Rosenkranz 

Møteleder: Jan Elvøy 

Tilstede: Laila Grosvold Nygård, Gunda Falao Sparre, Evy Knutsen, Hans Henrik Tøsdal, Jörg Hänicke, 

Ingvild T Hansen, Turid Hagelsteen; Rebekka Ljosland.  

Referent: Elena Sandgathe   

Nr Sakliste 

48/21 Innkalling og sakliste blir godkjent med følgende tillegg:  

Ønske om at saken Spørreundersøkelsen ifm Covid-19 og saken om Årsmeldingen, som ble sendt ut på mail på 

forhånd av møte, kunne stått på sakslisten.  

49/21 Godkjenning av referat fra møtet i brukerutvalget 9. november 2021 

Referat godkjennes uten anmerkninger.  

50/21 Orientering fra leder  

 Honorering for brukerutvalget gjeldende fra 1. januar 2022 
 
Honorar leder: 15 000 kr 
Honorar nestleder: 7500kr  
Brukerutvalgsmøte: 1000kr (uansett lengde)  
 
Prosjekt: 600kr under 3 timer, 800 kr over 3 timer: Estimert ca 40 000 
Deltakelse for utvidet ledersamling: 1000 kr/dag Estimert: 4000. Teams møte erstatter fysiske møter når 
det er behov for det, og vi har samme satser.  

 
 

 Arbeid med Utviklingsplan: Gunda Falao Sparre og Jan Elvøy har vært på Voss og på et nytt møte i slutten 
av november på Haraldsplass.  

Brukerutvalgets fokustema er for kommende år, er godt forankret i kommende Utviklingsplan: 

 

 

 



Generell kommunikasjon: Sykehuset er godt i gang med å utvikle informasjonsverktøy der en skal informere 

pasientene på forhånd før behandling. Utfordringene ligger i å kommunisere med pasienter eller pårørende 

som ikke kan gjøre seg nytte av slik informasjon og å følge opp denne gruppen under behandling. Her tror vi 

det kan være nødvendig med kommunikasjonstrening og øving. 

Demens: En voksende pasientgruppe. Her er flere utfordringer. Det første er å få fastlagt en diagnose. Dette 

kan være en utfordrende prosess for pårørende. Det å få starte en retarderende behandling så tidlig som mulig 

er viktig. Kommunikasjon ved hjelp av pårørende ved annen behandling kan være til stor hjelp for sykehuset. 

Rus og psykiatri: Også et område der hms, etikk, kursing, øving er nøkkelord.  

Åpent sykehus: Vi har tidligere vært inne på om ikke adgang til sykehuset bør kontrolleres. Sett i relasjon til 

Pandemien oppfatter vi dette som enda mer aktuelt tema. 

Utstyr: Vi har i dag et av landets mest moderne sykehus. I tillegg har vi meget gode menneskelige ressurser 

som er engasjerte og står på. Vi tror kanskje at det trengs en gjennomgang. Hvilket utstyr må byttes ut og 

hvilket må anskaffes. Dette er ganske sikkert en kontinuerlig prosess, men som vi ikke har kunnskap om. Det er 

viktig for omdømme at sykehuset er moderne utstyrt. 

Utvidelse av møter til 4 timer i 2022:  
Der det vil være behov, vil møtene fra april 2022 utvide med en klokketime. Møte utvides da ved at møtes 
forlenges med en time.  
Brukerutvalgsmøte i februar 2022 er satt opp fra kl 10:30 – 14:30, pga allerede planlagte innlegg.   

51/21 Samhandling mellom Haraldsplass og kommunene, orientering ved rådgiver for samhandling Elena 

Sandgathe  

Helsefelleskap og hva forventes av oss?  

Samhandling mellom 

sykehus og kommunene 
Brukerutvalget 6. desember 2021

Ved Elena Sandgathe 

 

 

Helsefellesskap i 

Helse Bergen føretaksområde.pptx
 

52/21 Funksjonsfordeling og status utviklingsplan, orientering ved Strategi – og samhandlingsdirektør Rebekka 

Ljosland  

Prosjektrapporten er litt endret men stort sett med de samme konklusjon som sist: 

Palliasjon: HDS har sendt brev til Helse Vest om at snarest bør igangsettes omstrukturering av det regionale 

palliative tilbudet da det mangler leger på HDS med bakgrunn i anbefalingene i prosjektrapporten. Det skal 

være et lokalsykehustilbud innen palliasjon på HDS, men det er foreløpig ikke kjent konsekvensene av 

endringen organisatorisk eller økonomisk.   

Geriatri: Rapporten er endret til å ta bort all konkretisering av nye geriatriske utdanningsstillinger til HDS da 

Helse Bergen ikke ønsket en slik satsing når en må flytte midler fra andre områder. Dette er noe HDS vil følge 

opp selv med Helse Vest for å få til en styrkning av geriatrien på HDS.  



Hjerneslag: Helse Vest ønsker at det skal fortsette med fordelingen slik som vi har i dag. Tilbudet fungerer godt 

og trenger ikke å endre på dette. 

Ortopedi og gastro kirurgi: ingen endringer siden sist.  

Indremed: Helse Bergen har også her tatt bort de konkrete stillingene som ble anbefalt styrket på HDS. Ellers 

er dette området uendret. 

Rad/Lab: ingen endringer 
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Kort gjennomgang av prosjektene som har hatt møte den siste måneden:   

Alrek helseklynge (Gunda):  

Faggruppen for eldrehelse: utarbeidelse av strategien for ALREK. Bla satsningsområder og strategien. 
Møtene for ledere i Brukerutvalget i Helse Vest: Tema som ble tatt opp var bla psykiatri og rekruttering av 

brukere i underutvalgene.  

KEK (Laila): KEK seminar, med bla innlegg fra Senter for medisinsk etikk.  

Care for music (Turid): Møte med Wolfgang Schmidt, lite aktivitet siden sist. Ønsker inn på sakslisten til BU. 

Det er satt på årshjulet for 2022. 

Polyfon (Turid): Plyfon konferanse på Høyskolen. Mange viktige tema som ble tatt opp bla, at Polyfon blir nå 

etablert som en fast nasjonal samarbeidsstruktur fra 1.1.22, fra tidligere prosjekt struktur.  
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Eventuelt 

Innspill til dokumentet om spørreundersøkelsen ifm Covid-19, som ble sendt ut i innkallingen:   

Spørsmål 4: 

Mangler noen svaralternativer som var lett å misforstå. 

Mange misforstod de. 

Spørsmål nr. 5 

God nok helsehjelp? Hva betyr det? Ivaretakelse, ble man frisk, er det godt nok medisinsk 

 

Spørsmål nr. 7 

Godt spørsmål 

 

Blir alltid stilt spørsmål om hvor høyt utdanningsnivå en har. Burde heller spørre om en har helsefaglig 

utdanning. Hvorfor er det relevant? 

 

Alle forkortelser må bort. Må skrives helt ut. Savner et spørsmål om hvordan opplevde du at de ansatte 

overholdt smittevernrutinene? 

Pårørende (dersom pasienter ønsker at pårørende skal ha info) 

 
Årsmeldingen for brukerutvalget 2021:  

Takk til Gunda Falao Sparre for en flott årsmelding. Den er ryddig og oversiktlig. Det har ikke kommet noen 

andre innspill til årsmeldingen unntatt at noen har blitt glemt ut. Dette er rette opp nå.  



Brukerutvalget vedtar årsmeldingen for 2021.   

 

God jul og godt nytt år 2022! 


