
  

Referat møte i Brukerutvalget HDS 
Dato/tid: 8.november 2021, kl.11:00 – 14:00  

Sted: Oppstemten 4. etasje, på HDS 

Møteleder: Gunda Falao Sparre 

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

Hänicke, Ingvild T Hansen, Turid Hagelsteen 

Referent: Elena Sandgathe  

Nr Sakliste 

 Takk til Avdelingssjef for fagavdelingen Tove Zakariassen for omvisning på sykehuset sammen med 

brukerutvalget.  

Medlemmene i brukerutvalget kommer med følgende innspill etter omvisningen:  

1. Vann/kaffe i ventearealet: det er lagt opp med uttak til vanndispenser, men det er ikke tatt i bruk for 
å ivareta smitterutinen på sykehus for tiden.  

2. Markering på heisdørene: ønske om at det markeres bedre hvor heisdøren ligger i veggflaten. Slik 
det er nå, ser man ikke på avstand hvor heisen er plassert fordi den enten går i ett med veggen, eller 
er trukket noe inn fra veggen. Markering rundt heisen i en annen farge ville vært til god hjelp.  

3. Ledelinjer: brukerutvalget etterspør tydeligere linjer som kan følges med hvit stokk.  
4. Forsinkelser på timene som vises på IMATIS: dette er allerede en funksjon som er ivaretatt, men ikke 

alltid synlig pga for smal skjerm. Forsinkelser blir også varslet via SMS.  
5. Hvordan er rullestoladgang til det nye auditoriet. 
6. Hvor planlegges det nye røykeskuret. 
7. Manglende merking av allergener på Haralds og i Kantinen.  

42/21 Tusen takk til Fagdirektør Petter Thornam for en flott gjennomgang av PassOpp 2021. Vedlagt er 

presentasjonen.  

Pasienters erfaringer 

med norske sykehus 2020 (PasOpp).pptx 

43/21 Innledning, godkjenninger og orientering ved nestleder Gunda Falao Sparre.  

Referatet og sakslisten blir godkjent uten anmerkning.   
 
Orientering fra nestleder:  
- Nestleder minner om at alle bør ta kurset for brukermedvirkning på systemnivå og for forskning   
- Jan Elvøy og Gunda Falao Sparre var på samling sammen med ansatte og ledere på Voss og gitt gode 

tilbakemeldinger på utviklingsplanen. Det ble gruppearbeid med ulike stasjoner, der det var mulig å 
komme med innspill, noen av temaene var utdanning, omdømme, rekruttering. Leder og nestleder 
deltar på oppsummeringsmøte 8. november.   

- LMS senter: Jan Elvøy og Gunda Falao Sparre har hatt møte med leder i lærings og mestringssenter. 
Det kommer ny orientering på møte 6. 12. 21.   

- Jan Elvøy og Gunda Falao Sparre delta på Regionalt møte i Helse Vest for lederne og nestlederne i 
brukerutvalgene, temaer er bla: lederrollen, honorering. 



- Årsmelding for BU er nesten ferdig. Blir sendt ut og ønskes innspill fra resten av BU innen 25. 
november.  
- Felles seminar for alle i brukerutvalgene i Helse Vest med tema innen:  
o Forbedringsmetodikk ved Elisabeth Huseby.  
o Utdanning innen forbedringsmetodikk 
o Diskusjon rundt hva som er brukermedvirkning, fra toppnivå helt ned til avdelingsnivå. 
o Brukerutvalgene må involvere seg selv for å bli mer involvert  
o Brukerutvalgene skal være spørrende.  

 
Kort om neste møte 6. desember:  
Brukerutvalget møter kl 10:00 – 12:00 på Thon Hotel Rosenkranz. Fra kl 12:15 fortsetter brukerutvalget 
med Styret og saken som blir tatt opp der. Fra kl 12:45 er det lunsj.  
Etter det blir brukerutvalget med i møte med Styre frem til ca kl. 15:30. Sakslisten til begge møtene 

kommer.  

44/21 Tusen takk for en flott oppdatering på funksjonsfordeling ved Direktør for strategi og samhandling, 
Rebekka Ljosland, se vedlagt Powerpoint.  
 
 
Ang Vel Møtt: innspill fra brukerutvalget. Kan rullestolbruker nå opp til automatene for å sjekke inn. 
Hvordan er den å betjene, kan den justeres mtp høyden?  
 

45/21 Orientering fra prosjektene  

Kvalitetsutvalget (Jan): kommer i gange etter jul 

Ernæringsutvalget (Hans): ingen aktivitet 

Klinisk etikk komite (KEK) (Laila): HDS hadde et KEK seminar i oktober. SMED konferansen blir avholdt i 

slutten av nov. 

Samarbeidsutvalget for Nordhordland (Evy): Har hatt ett møte med samsonegruppene for å se på 

mulighetene for fokusområder på Helsehuset. Samsonearbeidet er nå avsluttet.   

 Polyfon – en kunnskapsklynge for musikkterapi (Turid): På Polyfon konferanse denne uken.  

Alrek helseklynge (Gunda): har vært et møte for brukerutvalget for klyngen. Jobber med strategien for 

ALREK.    

Pårørenderollen (Laila): ingen aktivitet.  

Brukermedvirkning i forskning (Ingvild): ingen aktivitet 

Care4music (Turid): Møte med Wolfgang Schmidt. Nytt møte er planlagt. Ønsker å bli invitert inn i 
brukerutvalget vårt.  
Det er ønskelig at brukerutvalget får en orientering fra sykehuset om HDS sitt arbeid innen demens, 
gjerne knyttet opp til at Wolfgang Schmidt får presentert sin forskning om bruk av musikk i palliativ 
omsorg.  
 
Digitalisering av pasientoppfølging på kirurgisk klinikk: Jan.  



46/21 Tusen takk til Ida Sagnes, Seniorrådgiver Fagavdeling, for et flott, innledende innlegg om forskning på 

Haraldsplass. Vi ønsker å invitere Ida inn igjen i brukerutvalget tidlige i 2022. Vedlagt er presentasjonen 

som Ida hadde med seg. 

Lysbilder 

brukerutvalg 081121.pptx
 

Brukerutvalget hadde følgende innspill:  

- Det gjennomføres mye forskning på HDS, hvordan kan brukerutvalget bli mer involvert i dette?  
- Deltaking i forskning: krevende pga fagtermer og uttrykk som er vanskelig å forstå for 

brukerrepresentanter. Viktig å ha forventningsavklaringer fra begge sider ved oppstart av nye 
prosjekter.  

47/21 Eventuelt  

- Honorering kommer opp som tema på møte 6. desember.  

 

 

 

 

 


