
 

 

 

 

Referat fra møte i Brukerutvalget ved 
Haraldsplass Diakonale sykehus  
Dato/tid: 7.februar 2022, kl.10:30 – 14:15 

Møteleder: Jan Elvøy 

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

Vigdis Ravnøy, Turid Hagelsteen; Rebekka Ljosland.  

Referent: Elena Sandgathe  

Nr Sakliste 

1/22 Innkalling og sakliste godkjennes uten anmerkning.  

2/22 Godkjenning av referat fra møtet i brukerutvalget 6. desember 2021 uten anmerkning.  

3/22 Vigdis Ravnøy ble ønsket velkommen som nytt medlem i brukerutvalget. 

Gjennomgang og vedtak av årshjul for 2022: Se vedlegg.  

Gjennomgang av retningslinjer for deltakelse i prosjekt: se vedlegg 

Gjennomgang av deltakelse i prosjekt: se vedlegg.  

4/22 Brukerutvalget takker direktør for strategi og samhandling, Rebekka Ljosland for orientering og 
presentasjon av Utviklingsplanen til Haraldsplass Diakonale sykehus.  
Innspill til utviklingsplanen kan sende ila de neste 2 ukene direkte på mail til Elena.  
 
Utviklingsplan for Haraldsplass Diakonale sykehus:  
https://www.haraldsplass.no/om-haraldsplass/om-haraldsplass/utviklingsplan-2022-2035 

Hvordan tenker man om å kunne tilrettelegge for mulighetene for mosjonering for innlagte pasienter på 

sykehuset, som for eksempel ved å opprette et trimrom. Svaret på det er at det har blitt spilt inn fra 

flere på sykehuset og at ledelsen har dette i bakhodet.  

Erfaringskonsulenter: bruker HDS erfaringskonsulenter i somatikken. Undersøker nærmere hvordan 

man evt kan dra nytte av erfaringskonsultenter i somatikken. 

Opplæring i bruk av tolk: har HDS planer om å gi sine ansatte opplæring i hvordan å bruke 

tolketjenesten? 

5/22 

 

Brukerutvalget takker Tove Zakariassen for presentasjon av systemet for kvalitets- og sikkerhetskontroll 

ved HDS.  

 

https://www.haraldsplass.no/om-haraldsplass/om-haraldsplass/utviklingsplan-2022-2035


Brukerutvalget 
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Brukerutvalget takker Irmelin Eide for presentasjon av to nye prosjekter: Opprettelse av internt 

fagnettverk Demensvennlig sykehus og forebygging av fallulykker på sykehuset.  

Irmelin 

brukerutvalget 7.2.22.pptx
 

Innspill på prosjektet demensvennlig sykehuset:  

Det er ikke mulig for avdelingene å låse dørene, for å påse at pasienter med demens går ut av 

sykehuset. Denne pasientgruppen kan være innlagt på alle avdelinger og kan ha ulik grad av demens. 

Det er heller ikke vurdert GPS merking av pasienter med demens innlagt på sykehuset. Det er mulig å ha 

med pårørende sammen med pasient, der det er ønskelig.  

Hvordan passer man på at en dement pasient ikke går inn på andre pasienters rom. Det er viktig at alle 

ansatte på avdelingen er orientert om pasienten med demens, slik at man kan følge med og passe på. 

Det er ikke vurdert merking av rom, eller pasienten selv.  

7/22 Brukerutvalget takker Anne Elfriede Drønen for presentasjon av «Prosjekt om samarbeid mellom NAV og 

ortopedisk avdeling, for tidlig innsats og koordinerte tjenester». Ber om at ny orientering når prosjektet 

har kommet mer i gang. 

Anne Elfriede 

Presentasjon brukerutvalg HDS.pptx
 

8/22 Brukerutvalget takker personvernombudet Espen Garmannslund for presentasjonen. Evt spørsmål som 

kommer opp i etterkant av møte, kan videreformidles via Elena til Espen. Informasjon om personvern er 

et fast tema på årshjulet til brukerutvalget.  

 

Personvernombud for de 
private ideelle virksomhetene 
i Helse Vest

Espen Garmannslund

Personvernombud for Haraldsplass Diakonale Sykehus, Haraldsplass 
Diakonale Stiftelse, Stiftelsen Betanien Bergen, Haugesund 
revmatismesykehus, NKS Jæren DPS, Solli sykehus og Voss DPS NKS  

9/22 Gjennomgang av pågående prosjekter  

Kvalitetsutvalget (Jan): Det har ikke vært aktivitet i 2021 i utvalget, men nå er det kalt inn til et møte 9. 

mars.  

Ernæringsutvalget (Hans): har ikke vært aktivitet. Elena har purret på klinisk ernæringsfysiolog og følger 

dette opp.  

Klinisk etikk komite (KEK) (Laila): Høy aktivitet. To møter siden sist, det har kommet til et nytt medlem 

fra MIPO. Solli DPS jobber med å opprette Klinisk etisk komite og følger nå møtene på HDS for å se og 

lære.  



KEK ønsker at HDS skal kunne komme i gang med kurs «4 gode vaner» på sikt. Dette er et 

kommunikasjonskurs, som blir arrangert på Haukeland og er svært ettertraktet. Noen medlemmer i KEK 

skal delta på kurset for å lære og se og vurdere om vi kan få et slikt kurs på HDS også.  

Samarbeidsutvalget for Nordhordland (Evy): ingen møter siden sist. Nytt møte i mars. Evy legger frem 

utkast til 5-årig plan for «Fag –og tjensteutviklingsprosjekt» for Helsehuset i Region Nordhordland. 

Innspill fra Brukerutvalget som Evy tar med seg videre er, at det ønskes 2 brukerrepresentanter i 

Styringsgruppen, og innbyggerrepresentant/representant for innbyggerne i kommunene på fagnivået. 

Videre innspill er at språket i planen er for komplisert og avansert. Ber om at medlemmene i 

brukerutvalget kommer med innspill på planen til Evy direkte utover de innspillene som har kommet. 

Kort svarfrist.  

Polyfon – en kunnskapsklynge for musikkterapi (Turid): Erfaringspanelet trenger medlemmer og Turid 

ønsker å fortsette. Det er ansatt en ny, engasjert leder i 20% stilling. 

Alrek helseklynge (Gunda): brukerpanelet for ALREK er fordelt i ulike faggrupper. Gunda deltar i 
faggruppen for Eldre. Bergen kommune har ute til høring en plan for forskning, innovasjon og utdanning 
for helse- og omsorgstjenestene i Bergen kommune 2022-2027.  Planen heter "Bedre forskning- bedre 
helse", og hvordan Bergen kommune kan forbedre tjenestene sine på dette området. Brukerutvalget i 
Alrek helseklynge diskuterte innholdet i høringsutkastet og vedtok å sende et høringssvar.  Planen var 
også et tema i faggruppen for eldre. 
 
Pårørenderollen (Laila): dette arbeid skulle komme i gang for noen år tilbake, men har ikke kommer i 

gang enda. Tema står i utviklingsplanen for HDS. Inntil arbeidet kommer i gang, støtter brukerutvalget at 

dette prosjektet tas vekk.  

Brukermedvirkning i forskning: brukerutvalget støtter at dette punktet tas vekk inntil det kommer i gang 

noen aktivitet.  

Care4music (Turid): ingen møter siden sist.   

Digitalisering av pasientoppfølging på kirurgisk klinikk (Jan): Oppstartsmøte i gang.  

Såkornprosjekt «palliasjon og hvordan identifisere pasienter som sengepostene som trenger palliativ 

oppfølging» ved Fanny Henriksen: Brukerutvalget beslutter at Jan deltar i dette prosjektet.  

Det kommer i løpet av året til å bli meldt flere prosjekter som brukerutvalget blir bedt om å delta i.   
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Eventuelt:  

Rapport 5- årig plan «Fag -og tjenesteutvikling», se lengre oppe.  

 Evaluering av møte:  

• Mange saker: det er en del saker som vi måtte ta igjen, derfor ble det den del saker  

• Lite tid til spørsmål: Det er knapt med tid og vi har ikke mye tid til de lange diskusjonen. 
Spørsmålene må være kortfattet og konkrete 

• Mat mens vi har innlegg: fortrekker å spise i en pause.  

• Sette opp ekstra tid til å kunne ta opp saker som blir meldt inn Ad-hoc. Forslår å bruke eventuelt 
posten til det. Saken må være meldt i forveien til sekretær og skal formuleres kort når den 
presenteres.  

 

 

 



 


