
 

Følsomhet GUL 

 

 

 

 

Referat brukerutvalget på Haraldsplass Diakonale sykehus 
Dato/tid: 6. desember kl 10:00 – 12:00  

Sted: Oppstemten 4. etasje, på HDS 

Møteleder: Jan Elvøy 

Innkalt: Jan Elvøy, Gunda Falao Sparre, Laila Grosvold Nygård, Turid Hagelsteen, Hans Henrik Tøsdal, 

Evy Utne Knutsen, Vigdis Helene Ravnøy, Trine Stabenfeldt 

Referent: Elena Sandgathe  

 

Saksnr SAK 

51/22 Innkalling og saksliste 

Godkjenning av referat sendt på mail.  

52/22 Velkommen til nytt medlem i brukerutvalget, Trine Stabenfeldt. Trine er medlem for Kreftforeningen. 

Hun er også medlem i Norilco.  

Orientering fra nestleder: 
Pasientens legemiddelliste (PLL) med referanse til Samhandlingsseminar for leger, fastleger, 
kommuneoverleger og sykehuslege på Haraldsplass 2. november. 
 
Bergen og HDS ligger godt an med å starte pilotprosjektet.  
Det er Haraldsplass sammen med 20 fastlegekontorer i Bergen kommune som er pilotprosjekt. PLL 
prosjektet går ut på at legemiddelsamstemming foregår på skybasert lagring, der alle aktørene rundt 
pasienten kan ha tilgang til samme informasjon rundt legemidlene og skal føre til sømløse overganger 
og økt pasientsikkerhet.  
Fastlegene og Haraldsplass har kommet godt i gang, mens sykehjemmene i Bergen kommune henger en 
del etter.  Prosjektet har tatt lengre tid enn forventet og det har vist seg mer krevende å få til pga ulike 
datasystemer som brukes.  
Fastlegene har ansvar for å gå gjennom legemiddellisten sammen med pasienten og samstemme og 
oppdatere listen.  Alle pasienter skal kunne se sin egen status på Helsenorge.  
 
Orientering fra leder: 
Mål for brukerutvalget i 2023 
Mål for 2023 er å jobbe videre med bevisstgjøring av pårørende og hvilke rolle pårørende har på 
sykehuset.  
Fokus på pårørendes rolle er tatt inn i strategiplanen og det er behov for en god prosess for å jobbe 
dette inn i sykehuset. Hvordan kan sykehuset bruker pårørende? 
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Undervisning, skolering og kursing av pårørende er tema som er satt opp som tema på Lærings- og 
mestringssenter (LMS) sammen med Helse Bergen.  

53/22 Orientering fra ledelsen ved strategi – og samhandlingsdirektør Rebekka Ljosland   

Økonomien på sykehuset er fremdeles krevende. Sykehusene i Norge har fått 2,5 milliarder ekstra 

bevilgninger på statsbudsjettet. Avventende Helse Vest sin tildeling til Haraldsplass. Den uavklarte og 

uforutsigbare budsjettsituasjonen er krevende å jobbe utifra. Krevende med høyt sykefravær og store 

utgifter til innleie av personell. Sykehuset opplever fremdeles høyere innstrømning av pasienter enn før 

pandemien. Fortsatt noe uklart hva som kan være årsaken til dette. Men man antar at det har 

sammenheng med eldrebølgen.  

Sykehuset har jobbet med retningslinjen for brukerrepresentasjon i utvalg og prosjekt, der alle som 

jobber med prosjekt på sykehus har gitt innspill på hvordan vi kan forbedre og være mer ryddig internt 

rundt rutiner for brukerinvolvering i prosjekt. Brukerutvalgsleder- og nestleder, samt sekretær lager en 

plan for videre oppfølging i 2023 av utkastet som nå foreligger. Planen legges i arbeidsutvalgsmøte 8. 

desember.  

Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) i Helsefelleskap i Bergensregionen fant sted 30.november. Leder i 

brukerutvalget er brukerrepresentantens varamedlem fra spesialisthelsetjenesten med møte – og 

talerett. 

54/22 Gjennomgang prosjekter og utvalg 

Kvalitetsutvalget (Jan): Det har ikke vært aktivitet siden sist.  

Klinisk etikk komite (KEK) (Laila): KEK har hatt kurs i medisinsk etikk med tema om tvang i helsevesenet. 

Det er planlagt et møte i KEK før jul. Folkefest for fremtiden ble arrangert på Litteraturhuset 15. 

november der KEK har vært med å arrangere.  

Strategisk samarbeidsutvalg (SSU): (Jan): ble gjennomført 30. november. SSU tar opp strategisk saker 

som kommer opp i Helsefelleskapet Bergensregionen (18 kommuner, Helse Bergen og Haraldsplass) 

Fastleger, kommuneoverleger og brukerrepresentanter er ny representasjon i samhandlingsstrukturen.  

Områdeutvalg Nordhordland(Evy): Det har vært et møte siden sist. Områdetutvalget prøver å finne 

formen. Brukerutvalget må velge en vara for Evy til Områdeutvalget. Det er planlagt fire møter for 2023. 

Strategisk samarbeidsutvalg er oppdragsgiveren til Områdeutvalgene. Områdeutvalgene sitter tettere 

på tjenestene og der ting skjer.  

Fag – og tjensteutvikling i helsehuset(Evy): egen sak.  

Polyfon – en kunnskapsklynge for musikkterapi (Turid): 8. november ble det gjennomført 

Polyfonkonferanse om musikkterapi kan erstatte enkelte typer medisinering for noen 

sykdommer/pasientgrupper. Turid går ut som representant fra nyttår, fordi Haraldsplass har gått ut av 

samarbeidet.  

Alrek helseklynge (Gunda):  

Brukerutvalget i Alrek: sammen med Lærings-og mestringssenter skal de prøve få til et prosjekt om 

utdanning i praksis i samarbeid med TVEPS.  TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring | 

Universitetet i Bergen (uib.no) 

Jobber med utarbeiding en årsmelding. Kan bli en annen sammensetning av brukerutvalget.  

https://www.uib.no/tveps
https://www.uib.no/tveps
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Faggruppe for eldre og eldrehelse: en gruppe med mange medlemmer og har vært krevende å få alle til 

å møtes. Ønsker å slanke ned antallet i gruppe, som da faktisk kan møte. Jobber med å formulere mål 

for faggruppen. Stort problem med personalmangel. Faggruppen har merket seg at personalmangel er 

et generelt problem i helsevesenet. Diskusjon rundt forebygging og rehabilitering.  

Care4music (Turid): Ingen aktivitet.  

Digitalisering av pasientoppfølging på kirurgisk klinikk: (Jan): har ikke vært aktivitet. Jan ønsker at et 

annet medlem i brukerutvalget overtar dette prosjektet. en annen inn i utvalget. Elena sjekker 

fremdriften med Frank Olsen og kir.klinikk.  

Såkornprosjekt palliativet tilbudet ved HDS (Gunda): Har vært i møte, skal i nytt møte 8. desember. 
Behov for et palliativt team for hjerte - og KOLS pasienter. Viktig prosjekt som har som målsetting å få til 
samhandling og samarbeid med andre interne parter i kartlegging og tilrettelegging av mulig hjelp og 
støtte rundt pasienten som er i avsluttende periode av livet.   
 

55/22 Takk til Evy Knutsen for orientering om Helsefelleskap vs Fag- og tjenesteutvikling i Helsehuset  

Vedtak 

Evy Knutsen fortsetter som brukerrepresentant fra Haraldsplass i styringsgruppen for i Fag – og 

tjenesteutvikling ved Helsehuset.  

C:\Users\sanele\OneDrive - Helse Vest\Kopiert fra H\2022\Brukerutvalg\6. 

desember\Helsefellesskap vs Helsehus, BU 6.12.22.pptx 

56/22 Eventuell  

 Brukerutvalgets årsmelding   
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