
 

 

 

 

Referat fra brukerutvalget på Haraldsplass Diakonale sykehus 
Dato/tid: 3.oktober kl 10 - 14 

Sted: Oppstemten 4. etasje, på HDS 

Møteleder: Jan Elvøy 

Til stede: Laila Grosvold Nygård, Turid Hagelsteen, Hans Henrik Tøsdal, Evy Utne Knutsen, Vigdis Helene 

Ravnøy, Nils Haugland, Ingvild, T. Hansen, Rebekka Ljosland 

Forfall: Gunda Falao Sparre.  

Referent: Elena Sandgathe  

35/22 Saksliste og innkalling godkjennes uten anmerkninger.  

Godkjenning av referat på mail fungere bra og sekretær sender referatet ut på mail med to 

ukers innspills frist. Etter det er referatet godkjent.  

36/22 Orientering fra leder i brukerutvalget 

Kort referat fra møte i styret:  
Økonomisk er sykehuset i en krevende situasjon, pga høyt belegg, og sykehuset regner med 
at denne store pågangen av pasienter vil vedvare. Dette øker utgifter til overtid for å 
bemanne.  
Svaret på PasOpp undersøkelsen har kommet og sykehuset får gode resultater. Ønsker at 
Petter Thornam, Fagdir, presenterer resultatene.  

37/22 Orientering fra ledelsen ved Rebekka Ljosland  

Strategiplanen og veien videre:  
- Ønsker at strategien og utviklingsplanen skal føre til en endring.  
- Møte i oktober, der ledere på sykehuset og leder og nestleder i brukerutvalget kan gi 

innspill til handlingsplanen og prioritere hva som skal jobbes med fremover.  
- Alle brukerutvalgsmedlemmene har muligheter til å gi innspill til Jan og Gunda hvilke 

områder de mener er viktig å prioritere fremover på Haraldsplass. 
Funksjonsfordelingsprosess:  
- Fordeling av aktivitet mellom Haraldsplass og Haukeland 
- Helse Vest har beslutter hvordan denne fordelingene skal være. Styringsgruppen skal 

jobbe med implementeringen.  
Krevende budsjett tider:  
- Avventer statsbudsjettet.  
- Høyere innstrøm til sykehuset konstant hele tiden. Fremdeles noe innleggelser med 

Covid, men ikke så mye som før. Størst tilstrømming av indremedisinske pasienter. Har 
ikke direkte sammenheng med utsatte operasjoner under pandemien. Den økte 



aktiviteten må håndteres av det personalet som er. Kan lure på om eldrebølgen har 
begynt. 

- Analyseteamet på sykehuset følger nøye med på utviklingen og ser på hvilke 
pasientgrupper som nå øker.  

- Prøveprosjekt 50/50% sykepleierstilling mellom VID Vitenskapelig Høyskolen og 
Haraldsplass:  

- tre sykepleiere i 50% stilling på sengepost og 50% stilling som lærere på VID.  
Helsefellesskap: den nye strukturer er i gang  
- Rebekka Ljosland og Kjerstin Fyllingen planlegger å besøke flere kommuner i høsten. 

Møtene med kommunene fører ofte til gode praktiske løsninger for samarbeid. 
Skilting av apoteket: er fremdeles ikke god nok. Forsalg om skilting i den lange gangen fra 
garasjen og bort til sykehuset.  
Styringsgruppen for Lærings -og mestringssenter: noen kurs er i gang. Demens kurs, gastro 
kurs, diabetes kurs og Lipødem kurs 
Samhandlingsseminar gjennomføres for leger i 2. november.  
Lærlinger: ønsker å ansette flere helsefagarbeidere. Sykehuset har et stort behov for 
helsepersonell for bla. helsefagarbeidere.   
 
Følgende tema ønskes på sakslisten fremover: Analyseavdeling og oppfølging av Synergi. 

38/12 Etiske retningslinjer v/Elena Sandgathe  

Kort presentasjon på hvor ansatte på sykehuset kan finne de etiske retningslinjene. Disse er 

tilgjengelig internt på Haraldsplass og kan konkret etterspørres hvis brukerutvalget trenger 

de.   

40/22 Rollen som brukerrepresentant i prosjekt og utvalg med utgangspunkt i retningslinjen 

Medlemmene i brukerutvalget diskuterer rollen og representasjon i prosjekt og utvalg. Vi 

skiller mellom sykehusovergripende prosjekter, utvalg og mindre prosjekter (for eksempel 

mindre lokale forbedringsprosjekt) 

Brukerutvalget konkluderer:  

1) Viktig med tidlig involvering av brukerrepresentant i store og små prosjekter og utvalg  
2) Rolleavklaring i prosjekt/utvalg i starten: hvordan kan bruker best involveres fra starten i 

prosjektet/utvalg 
3) HDS trenger en bedre strukturering for å melde inn behov for brukerrepresentasjon i 

prosjekter og utvalg. Rebekka og Elena undersøker internt og følger dette opp.  
4) Vurderer alle anmodninger om deltakelse i prosjekter og utvalg og prioriterer hvor 

brukerutvalget skal delta: 
o Fremgangsmåte: Forespørsel om deltakelse i prosjekt/utvalg blir sendt på mail til 

alle brukerutvalgsmedlemmer på mailrunde og enighet treffes per mail. Slik at 
deltaker kan pekes ut så raskt som mulig.  

41/22 Gjennomgang av utvalg og prosjekter:  

Kvalitetsutvalget (Jan): har vært ett møte. Tema som strategi, utviklingsplan 

simuleringsaktivitet og gjennomgang av Synergi og uønskete hendelser.  

Klinisk etikk komite (KEK)(Laila): månedlig møter, Leder i KEK har informert i styret. De fleste i 

KEK skal på SMED seminaret i høst.  

Helsefelleskap: Helsefelleskapet i Helse Bergen sitt opptaksområdet ble startet 16.9. 



Strategisk samarbeidsutvalg: Jan møter 24. oktober.   

Områdeutvalget for Nordhordland (Evy): 9. Første møte i 18. november.  

Møte i Styringsgruppa for Fag- og tenesteutvikling i og rundt Region Nordhordland helsehus:  

 jobbes med utarbeidelse av handlingsplan, det vurderes om det skal opprettes et 
«Brukerråd» internt på Helsehuset. 

 usikkerhet i BU om dette var noe vi skulle være representert i og det ble avtalt at Evy 
Knutsen skal lage en kort presentasjon av arbeidet og hvorfor det er riktig evt. ikke riktig 
å være representert her. 

  
Polyfon – en kunnskapsklynge for musikkterapi (Turid): Møte 29.8. var med på Alrek dagen 

med tema «Hvordan velge livet».  Meldt på Polyfondagen 8. November, musikk, mening og 

medisinering. 

Alrek helseklynge (Ingvild): møte i ALEK brukerutvalget i september. Nytt møte i november. 

Tema «Eldre Helse».  

Care4music (Turid): avtale med Wolfgang Schmidt som informere når det skjer noe nytt.  

Digitalisering av pasientoppfølging i kirurgisk klinikk (Jan): har ikke hatt møte siden sist.   

Såkornprosjekt palliativet tilbudet ved HDS (Jan): har vært et møte for å avklare tema for 

prosjektet. Skal jobbe med for eksempel KOLS pasienter for at de skal ha en best mulig 

livskvalitet hjemme og unngå reinnleggelse. 

42/22 Presentasjon av kvalitetsforbedringsprosjekt v/ Kristine Amble, sykepleier Fagavdeling  

Presentasjon  

PVK: et lite plastrør som man setter inn i åren for å gi medisiner intravenøst.  

43/22 Presentasjon av tema media og kommunikasjon i og rundt Haraldsplass v/ Rune Eriksen, 

kommunikasjonssjef HDS 

Hvordan kan kommunikasjon og medier fungerer godt for pasientene og pårørende - hva skal 

formidles og hvordan. Hvordan kan Haraldsplass nå ut til befolkningen med styrkene og 

kvalitetene som sykehuset har. For eksempel innen geriatri og Lipødem behandling.  

Profilbygging og informasjonsspredning om Ny Haraldsplass på en positiv måte er viktig.  

Intern kommunikasjon: kan vi få til en bedre plattform til å jobbe enklere. Det ønskes å ta i 

bruk Teams for alle i brukerutvalg som en plattform ila 2023.  

Promotere brukerutvalg: 

Hvordan kan man få til å få mer informasjon ut om brukerutvalget internt på Haraldsplass.  

Ønske om å lage en sak om brukerutvalget som legges ut på intern Facebook og intranettet 

Dag- og natt. Neste møte i november, starter vi med 30 minutter før for å ta nye bilder. Rune 

sender ut fem spørsmål til alle representantene for å lage intervjutekst.  

44/22 Eventuell sak: 

Representasjon fra Kreftforeningen er under avklaring. Nils Haugland er foreløpig vara. 

Brukerutvalget%20Kristine%20Ambe%2003.10.22.pdf


Enighet om at brukerutvalgsmøtene utvides med en time fast på alle møter fremover fra kl 

10 – 14.  

Neste møte 7. november starter med fotografering fra kl 10:30 – 11:00, oppmøte i 

Hovedresepsjonen på Haraldsplass.  

 


