
     

         

Referat 

Møte i brukerutvalget ved Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) 

Dato/tid:  09.12.2019 kl.10:00 – 12:00 
Sted:   Lærings- og mestringssenteret, møterom 1 
Til stede:  
FFO:  Jan Elvøy, Laila G. Nygård 
SAFO:    Jorund Stellberg 
Fylkeseldrerådet: Gunda Falao Sparre 
Kreftforeningen: Jörg Hänicke 
HDS: Petter Thornam, Mette Aspevik 
Forfall: Per-Arne Mehren (FFO), Lian Cing Lek (SAFO Vest), Ingvild Tjønn 

Hansen (Nasjonalforeningen for folkehelsen) 

Nr  

43/19 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent uten anmerkninger 

44/19 
Godkjenning av referat fra møtet i brukerutvalget 11.11.19 
Godkjent uten anmerkninger 

45/19 

Orientering om aktuelle saker 
E-læringsprogram for «brukermedvirkning på systemnivå» og for «brukermedvirkning i 
helseforskning» er nå klare og skal legges ut på nettsiden til HDS. Framgangsmåte og 
tidsfrist for å ha tatt kursene blir et tema på neste møte i brukerutvalget. 

46/19 

Oppnevning av representanter til prosjekt/utvalg/styret ved HDS 
Ingen nye prosjekt/utvalg. 
Leder for brukerutvalget har mottatt en e-post med spørsmål knyttet til skilting, som hun 
skal videresende til brukerutvalgets representant i prosjektet for planlegging av nye 
samlokaliserte poliklinikker i rehabiliterte lokaler i eksisterende bygningsmasse 
 
Leder for brukerutvalget har hatt et møte med administrerende direktør hvor temaet var 
brukermedvirkning som tenking og virkemiddel. Det er behov for å styrke kunnskapen om 
dette, og temaet vil bli tatt opp på ledelsesnivå tidlig i 2020. 
 
Forespørsel etter brukerrepresentanter har økt betraktelig de siste årene, blant annet på 
grunn av nasjonale føringer. Det viser seg at der er manglende kunnskap og forståelse 
rundt brukermedvirkning. Det er utarbeidet retningslinjer for brukermedvirkning i prosjekt 
og utvalg ved HDS, men dette har foreløpig ikke hjulpet. Flere av representantene som har 
sagt ja til å delta i ulike prosjekter, hører ikke noe mer og får ikke tilbakemelding dersom 
prosjektet er avsluttet. Brukerutvalget skal være et rådgivende organ for styret. Det var 
enighet om at der må være en dialog mellom møtene, og at utvalget og sykehuset 
sammen må finne en vei for å kommunisere bedre.  

47/19 

Årsplan for 2020 

 Vår:   20.01. – 30.03. – 15.06. 

 Høst: 31.08. – 05.10. – 09.11. – 07.12. 
Årsplanen med tema for møtene er vedlagt. 

48/19 

Utkast til årsmelding 
Endelig årsmelding er vedlagt møtereferatet. 
Det er lederne av brukerutvalgene i Helse Vest som utformer årsmeldingen til sitt 
brukerutvalg, og lederforum for brukerutvalgene har påpekt at den bør være kort. I 
årsmelding for HDS sitt brukerutvalg er kun prosjekt som har vært aktive, tatt med.  



     

Brukerutvalget ga sin tilslutning til årsmelding for 2019. Årsmeldingen legges ut på 
hjemmesiden. 

49/19 

Orientering om deltakelse i 
ulike prosjekt/utvalg 
 

 

Kvalitetsutvalget 
 
 

 Synergitall, positiv tendens til færre tall 

 Simulering, metode og erfaring 

 Læring på tvers 

 Lesson Learned 

Ernæringsutvalget Brukerutvalgsrepresentanten meldte forfall til møtet 
i ernæringsutvalget, da det ble holdt samtidig som 
møtet i brukerutvalget. Tema 
ernæringsutvalgsmøtet var satt opp til å være status 
ved HDS i forhold til ernæring, kost m.m. samt status 
i forhold til kjøkken. 

Klinisk etikk komite (KEK) 
 

KEK har holdt seminar med temaet: hva er sykdom?  
Her ble ulike spørsmål tatt opp, som: Vil populære 
sykdommer komme på bekostning av sykdommer 
som er mindre populære? Finnes der ett 
sykdomshierarki. Hva er dyr behandling? Hvor mye 
skal en pasientgruppe bruke av ressurser? 
Problemstillingen rundt pasienter som går fra 
spesialisthelsetjenesten til kommunene som trenger 
komplisert, dyr behandling ble også tatt opp. 

Samarbeidsutvalget for 
Nordhordland 

På årets siste møte i Samarbeidsutvalget for 
Nordhordland stilte vararepresentanten fra 
brukerutvalget. Samhandlingen er regulert av et sett 
med juridiske avtaler, og samarbeidsutvalgene har 
som oppdrag å ta opp utfordringer knyttet til 
samhandlingen. Status for 2019 viste at alt i 
handlingsplanen i all hovedsak er gjennomført.  
I 2020 skal utvalgene gå inn i revisjon av avtaler, 
også på grunn av kommunesammenslåing.  
I forbindelse med revisjon av avtaler, tok 
brukerrepresentanten opp tjenesteavtale 2 i forhold 
til polikliniske pasienter. Sykehusene sine 
poliklinikker er ikke beredt til å ta inn tunge 
pleiepasienter. Flere konsultasjoner blir poliklinisk, 
og flere pasienter er hjemmeboende. 
Representanten stilte spørsmål ved om det er tiltak 
vi trenger eller om det er utforming av avtalen som 
er nødvendig. Innspillet tas videre med inn i arbeidet 
i 2020.  
 
Det ble gitt orientering om situasjonen knyttet til 
tidvis manglende tilgang på legemidler, og om 
høring knyttet til ny forskrift om temaet. Det ble 
spesielt påpekt at kommunene må ta mangel på 
legemidler inn i sine ROS-analyser  

Hjemmeboende eldre i Bergen Overlegen som var knyttet til prosjekt i geriatrien 
ved HDS har fått en del penger knyttet til et annet 
prosjekt utenfor sykehuset. Hun må derfor nå 
prioritere prosjektet hun har fått penger for, og 



     

håper at noen andre vil føre prosjektet ved HDS 
videre 

Systematisk tilpasset evaluering 
av smerter og delir for å bedre 
kvaliteten i behandlingen av 
eldre med lårhalsbrudd 

Ingen aktivitet 

Planlegging av nye 
samlokaliserte poliklinikker i 
rehabiliterte lokaler i 
eksisterende bygningsmasse 

Ingen aktivitet 

Ny arbeidsprosess for 
dobbeltkontroll av legemidler på 
pasienterom 

Representanten er kalt inn til møte 

Polyfon – en kunnskapsklynge 
for musikkterapi 

Seminar er blitt holdt 
Det har vært felles møte med styret hvor det blant 
annet ble tatt opp hvordan man skal gå videre med 
de ulike arbeidsgruppene. Brukerpanel har nå skiftet 
navn til erfaringspanel.  

Alrek helseklynge 
 

 Oppsummering av 2019.  

 Representant fra studentpanelet var til stede 
og ga uttrykk for at der er et stort behov for 
å vite mer om tenkingen rundt 
brukermedvirkning. Det planlegges en 
workshop 

 Pårørendearbeidet er viktig 

 Frokostmøter skal arrangeres til neste år 

Vurdering av kognitiv svikt hos 
eldre med infeksjon/mulig sepsis 

Ingen aktivitet 

Brukermedvirkning i forskning Ingen aktivitet 

Lærings- og mestringssenteret 
(LMS) 

 

Såkornprosjekt – 
Ernæring/Imatis 

Ingen aktivitet 

Såkornprosjekt – Delirium/Imatis Ingen aktivitet 
 

Care4music Ingen aktivitet 
 

 

50/19 
Orientering om aktuelle saker i styret 
 

51/19 

Eventuelt 

 Jørg Hanicke orienterte litt om sitt arbeid rundt menn og mental helse. Menn 
snakker lite om vonde følelser, frykt og dødsangst. Selvmordsraten øker mye det 
første året etter at menn har fått kreftdiagnosen. Menn tar lite del i 
mestringsprogrammer. Jørg er i kontakt med kreftforeningen hvor det er planlagt å 
lage en sosial møteplass for menn med kreft 

 

 

Neste møte i brukerutvalget er 20. januar 2020 

 


