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Referat fra Brukerutvalget Haraldsplass Diakonale sykehus 
Dato/tid: 30. januar 2023, kl 10:00 - 14:00 

Sted: Innsikten, SMU 6, Haraldsplass Diakonale sykehus  

Til stede: Gunda Falao Sparre, Laila Grosvold Nygård, Turid Hagelsteen, Hans Henrik Tøsdal, Evy Utne 

Knutsen, Vigdis Helene Ravnøy, Trine Stabenfeldt 

Møteleder: Jan Elvøy 

Referent: Elena Sandgathe 

Saksnr SAK 

01/23 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Brukerutvalget besluttet i møte 7. november 2022 at referatet godkjennes per e-post. Deretter 

publiseres referatet på HDS.no. Begrunnelsen for denne beslutningen å endre godkjenningsrutinen, 

er at det er mange uker mellom hvert brukerutvalgsmøte. Det kan derfor ta langt tid før godkjent 

referat er tilgjengelig på nettsiden. Det har også vært krevende å sende ut referat med alle vedlegg 

på e-post pga størrelsen på vedleggene. Vedleggene vil ligge i referatet på HDS.no. Brukerutvalget 

påpeker at det kan være vanskelig å åpne lenken på HDS.no. Da er det viktig å bruke Crome som 

nettleser. 

Brukerutvalget spiller inn at det er ønskelig at referatet før publisering på HDS.no sendes ut som 

orientering. Det ble derfor vedtatt at det endelige referatet, uten vedlegg, sendes som en orientering 

til alle medlemmene når referatet publiseres.  

Varabrukerrepresentanter får ikke tilsendt referatet på e-post. Referatet med vedlegg er å finne på 

HDS.no. Viktig at alle informerer sine vararepresentanter om det.   

02/23 Orientering ved leder Jan Elvøy  

Gjennomgang årshjul og møtedatoene for 2023. Møtedatoer er sendt ut og satt opp  

Årshjul for 2023.xlsx

 
Gjennomgang av innmeldt behov for brukermedvirkning i prosjekt: 

Etablering av skulderskole: Prosjektet ønsker å ha med seg en brukerrepresentant i undervisningen 

på LM senter, med 9 undervisningsdatoer for 2023. Det vurderes som mest hensiktsmessig at 

brukerrepresentant deltar i arbeidsgruppe. Det er avklart at skulderskolen henvender seg til en 

pasient som deltar i undervisningen på LM senter.  

• Brukerutvalgsrepresentanter må prioritere hvilke prosjekter og utvalg de deltar i og vurdere 
kapasiteten til brukerutvalget. Det kommer til å komme mange forespørsler i 2023/2024. Hva er 
nyttig for sykehuset at brukerutvalget er med på? Det er viktig å også sikre at overgangen i 
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prosjekt eller utvalg blir god når en representant slutter og en ny overtar. Overtaking av nye 
prosjekter må planlegges helst et halvt år i forveien.  
Representasjon i ALREK, Områdeutvalget i Nordhordland, Fag – og tjenesteutvikling og Klinisk- 

etisk komitee er en del av de ikke - tidsbegrensete utvalg.   

• Hvordan kan vi følge best mulig opp gjennomgangen av etiske retningslinjer for brukerutvalget. 
Burde vært en del av den obligatoriske opplæringen når man er ny brukerrepresentant.  

03/23 Orientering ved Direktør for strategi – og samhandling Rebekka Ljosland   

Krevende økonomisk situasjon. Krevende forhandlinger med Helse Vest. Helseministeren er klar på 

at det kommer til å bli mer krevende fremover. Vi må gjøre betydelige kutt for å komme i havn med 

budsjettet.  

HDS følger som alle andre helseforetakene inntektsfordelingsmodellen. Inntektsfordelingsmodell 

betyr at selv om vi har hatt større vekst, får vi ikke mer.  Det rammes oss fordi våre innlagte pasienter 

har høyere pleiefaktor og er sykere.  

Dette kan føre til konsekvenser for ansatte og pasienter. I samarbeid med bla tillitsvalgte jobber vi 

med tiltak for å kutte utgifter på sykehuset. Ønsker innspill fra brukerutvalget for å se hva man kan 

kutte.  

04/23 Gjennomgang prosjekter og utvalg 

Kvalitetsutvalget (Jan): Ikke hatt møte. 

Klinisk etikk komite (KEK) (Laila) Ikke hatt møte.   

Strategisk samarbeidsutvalg (Jan): Ikke hatt møte. Rebekka Ljosland, Jan Elvøy og Elena Sandgathe 

har et forberedende møte før møter i Strategisk Samarbeidsutvalg.  

Områdeutvalg Nordhordland (Evy): Ikke vært møte. Det er tatt initiativ til å ha et formøte med alle 

brukerrepresentanter i Områdeutvalg for å gå gjennom fellessaker.  

Fag og tjenesteutvikling (Evy): Ikke hatt møte.   

Alrek helseklynge (Gunda): Ikke hatt møte i brukerutvalget og eldre faggruppe.   

Care4music (Turid): Prosjektet er ikke knyttet til HDS lenger og kan dermed strykes.   

Digitalisering av pasientoppfølging på kirurgisk klinikk (Jan): Ikke vært møte. Hans tar over for Jan.  

Såkornprosjekt palliativet tilbudet ved HDS (Gunda): Prosjektet jobber med hvordan dette teamet 

kan få presentert seg på en god måte både ovenfor pasienter og legene/legekolleger. Slik at dette 

blir et godt samarbeid, og ikke en konkurrerende aktivitet. Prøver å finne et bindeledd mellom 

sykehus og hjemme.  

Skulderskolen (Jan): Har vært et møte. Skulderskolen ber en tidligere pasient om å delta på 

undervisningen.  

05/22 Gjennomgang og godkjenning  

• «Retningslinjen for brukerrepresentantens rolle i prosjekt og utvalg» 

• Skjema: «Behov for brukerrepresentasjon i prosjekt og utvalg»  
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Begge skjemaene ble gjennomgått.  Kommentarer og innspill til endringer av teksten ble notert.  BU 

vil få fremlagt revidert utgave av skjemaene. Det ble vedtatt en prøvetid på 1 år for å få testet ut 

respons på og bruk av skjemaene.  

04.01.23_Brukerrepr

esentantenes roller i prosjekt.docx

04.01.23_Skjema_Be

hov for brukerrepresentant i prosjekt eller utvalg (002).docx
 

06/22  Hvordan følger analyseavdeling med utvikling i pasientbelegg på Haraldsplass.  

Takk til Kenneth Dieseth, rådgiver Analyseavdeling for presentasjonen på innleggelsestall og 

framskrivninger av pasientutviklingen på sykehus.  

07/22 Hvordan kan brukerutvalget jobbe med tema pårørende 

Hva mener vi med pårørende og kan brukerutvalget starte med å definere pårørenderolle.  

Hvordan kan pårørende være mer aktivt til stede på sykehuset og bli involvert i behandlingen på 

sykehuset, slik at pårørende blir sett som en ressurs i behandlingen.  

Brukerutvalget setter ned en gruppe som kan forberede en sak til neste møte rundt dette tema. Evy 

Knutsen, Laila Nygård, Jan Elvøy og Gunda Falao Sparre deltar i gruppen. Jan og Gunda kaller inn til 
Teamsmøte. 

08/22 Eventuell saker 

1) Klage på at poliklinikken ikke klarer å holde avtalte tidspunkt og at IMATIS ikke har en varsling 
ved forsinkelser: det gis ikke meldinger ved forsinkelser på Poliklinikken ved hjelp av Imatis. Har 
Det oppleves som er problem at det ofte er forsinkelser. Kan årsaken være at sykehuset tar inn 
for mange pasienter på listene og har sykehuset oversikten over forsinkelsene.  
Rebekka undersøker ang varsling i Imatis.  

2) LIS1 stilling og antall til HDS: Pga statsbudsjettet får ikke HDS den tildelingen av LIS1 som var 
ønsket. Det er krevende og utfordrende fordi fullført LIS1 kreves for å kunne gå videre med 
spesialisering.  Det kreves spesialisering i allmennmedisin for å kunne praktisere i stilling som 
fastlege.  Kutting i LIS1 stillinger har derfor betydning for rekruttering til allmennleger og 
fastlegestillinger. 

 

  


