
     

         

Referat 

Møte i brukerutvalget ved Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) 

Dato/tid:  10.09.18 kl.11:00 – 14:00 
Sted:   Administrasjonsbygget, 8C 3. etg. møterom Knatten  
Til stede:  
FFO:  Randi W. Neuber, Per-Arne Mehren 
SAFO:    Jorund Stellberg, Harald Norheim 
Fylkeseldrerådet: Gunda Falao Sparre 
Kreftforeningen: Nils Haugland 
Nasjonalforeningen 
For Folkehelse:  Ingvild Tjønn Hansen 
HDS: Petter Thornam (t.o.m. 33/18) Mette Aspevik 
Forfall: Jan Elvøy (FFO)  

Nr  

31/18 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent uten anmerkninger 

32/18 
Godkjenning av referat fra møtet i brukerutvalget 28.05.18 
Godkjent uten anmerkninger 

33/18 

Orientering om aktuelle saker 

 Utviklingsplan for HDS 
Ledelsen ved sykehuset og brukerutvalget hadde temamøte om utviklingsplanen 31.08.18. 
Etter møtet utarbeidet brukerutvalget et eget høringsnotat. Oppsummert vil 
brukerutvalget gi sin tilslutning til hovedlinjene i utviklingsplanen. Planen er helthetlig sett 
hele virksomhetsområdet for sykehuset under ett. Utviklingsplanen underbygger HDS sin 
strategi og verdigrunnlag, og vektlegger positivt brukermedvirkning på systemnivå samt 
pasient og pårørenderollen i særdeleshet. Brukerutvalget legger særlig vekt på at 
definisjonen på lokalsykehus og lokalsykehusperspektivet tydeliggjøres og videreutvikles. 
 
Petter Thornam kunne formidle at alle høringsnotat blir tatt inn i bearbeidingen av HDS sin 
utviklingsplan, og at en helhetlig utviklingsplan for Helse Vest skal være ferdig innen 
nyttår. 
Helse Bergen sin utviklingsplan er å finne på www.helsebergen.no  
 

 Programgruppe for regional kvalitet- og registerkonferanse  
Jorund Stellberg representerer brukerutvalget i programgruppen. Konferansen skal etter 
planen holdes i mai 2019 
 

 Fellesmøte Helse Vest 
Jorund Stellberg og Randi W. Neuber har deltatt på Fellesmøte for ledere og nestledere 
regionalt. Det arbeides med å lage en felles strategi for brukerutvalgene i Helse Vest 
 

 Nominasjon 
Ut i fra retningslinjer for brukerutvalg ved HDS skal FFO og SAFO oppnevne nye 
representanter et år, mens representanter fra Fylkeseldrerådet, Kreftforeningen og 
Nasjonalforeningen for folkehelse oppnevnes året etter. Dette for å få kontinuitet i 
utvalget. HDS har bedt FFO og SAFO om å oppnevne nye representanter for 2019 – 2021, 
mens Fylkeseldrerådet, Kreftforeningen og Nasjonalforeningen for folkehelse blir bedt om 
å oppnevne nye representanter for 2020 – 2022, og ber derfor disse organisasjonene om å 
prolongere dagens representanter i brukerutvalget frem til 2020 

http://www.helsebergen.no/


     

 Møtegodtgjørelse og reiseregning 
Det er ønskelig at skjema for møtegodtgjørelse og reiseregning sendes inn kontinuerlig, og 
leveres senest 15. juni for møtene på våren, og senest 15. november for møtene på 
høsten.  
 

 Pilotprosjekt - utvikling av samarbeidsstrukturen 
Programkomité for pilotprosjektet er Administrativt kontaktmøte  (AK = 
Samarbeidsutvalgslederne, viseadministrerende direktør i Helse Bergen, Administrerende 
direktør ved HDS og Samarbeidssekretariatet). AK skal ha en aktiv rolle og være tydelig på 
hva som er viktig for kommuner og sykehus i dette arbeidet. Harald Nordheim 
representerer brukerutvalget i pilotprosjektet, og kunne informere om at det er avholdt et 
statusmøte med tema som: Hvor er vi? Hvor skal vi? Neste møte er satt til 19. oktober. 
 

 Fellessamling for brukerutvalg i Helse Vest, hvor tema blant annet var: 
- Pasientreiser: det ble snakket om hvordan man ønsker at det skal bli i 

framtiden. Dagens tjenester ble ikke diskutert. 
- Fullmakt i forhold til GDR 
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HDS på internett 
Kommunikasjonssjef, Ingrid Færøyvik, orienterte om HDS sitt fokus på 
kommunikasjonsområdet, samt status på arbeidet med nettsiden. Det ble informert om 
samarbeidet som pågår med Helse Norge, hvor det utarbeides behandlingstekster som 
skal forklare hva som skjer før, under og etter en behandling. Nasjonale fellestekster skal 
benyttes i så stor grad som mulig etter prinsippet om at alt som kan være felles, skal være 
felles. HDS bidrar med å utarbeide disse tekstene. HDS har også tatt i bruk Google Analytic, 
som er et verktøy for å måle detaljert statistikk om besøkene til nettsiden og hvor 
sykehuset, i følge Ingrid Færøyvik, kommer til å følge ekstra godt med på tilbakemeldinger 
fra brukerne. 
 
Brukerutvalget viser til pårørendeinformasjon på nettsiden. Til pårørende rettet mot 
pasienter med kognitiv svikt, bør det legges ut link til Helsenorge.no. Her vil pårørende få 
mulighet til å registrere nødvendig fullmakt, slik at informasjon om timer og andre 
helseopplysninger i spesialisthelsetjenesten også blir sendt til pårørende.  
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Nye HDS – orientering og omvisning 
Brukerutvalget fikk en omvisning av prosjektleder for Nye HDS, Kim A. Sperstad, og var 
positive i sine tilbakemeldinger. Utvalget stilte blant annet spørsmål om det er planlagt 
ledelinjer, og det ble kommentert at døråpnere må merkes. Det ble også stilt spørsmål om 
skilting, hvor utvalget ble informert om at en egen skiltgruppe skal ivareta kvaliteten på 
dette området 
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Orientering om deltakelse i ulike prosjekt/utvalg 
 

 

 Nye Haraldsplass Diakonale Sykehus 
- Visuell utforming 
- Anskaffelse av løst pasientrettet inventar 

og utstyr 

Prosjektet er avsluttet 

 Ernæringsutvalget 
 

Ikke vært møte, neste møte 
03.10.18 

 Hjemmeboende eldre i Bergen 
 

Det har vært avholdt 
nettmøte, og representanten 
har fått tilsendt en 
prosjektplan 

 Klinisk Etisk komité (KEK) 
 

Brukerrepresentant kunne 
ikke stille på møtet i KEK 
30.08.18 



     

 Kvalitetsutvalget Ikke vært møte 

 Brukermedvirkning i forskning Ikke vært møte 

 Samarbeidsutvalget for Nordhordland Neste møte 19.09.18 

 Kartlegging av muligheter for selvmedisinering Prosjektet avsluttes.  

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

Brukerrepresentant meldt 
forfall til brukerutvalgsmøte 

 Prosjekt knyttet til planlegging av nye 
samlokaliserte poliklinikker i rehabiliterte lokaler 
i eksisterende bygningsmasse 

Brukerrepresentant meldt 
forfall til brukerutvalgsmøte 

 Innføring av pilot for standardisert pasientforløp 
3 dagers geriatriske vurderingssenger 

 

 Innføring av endosepakkede legemidler  
 

Brukerrepresentanten har 
ikke hørt noe fra prosjektet. 
Mette skal snakke med 
prosjektleder 

 Polyfon – en kunnskapsklynge for musikkterapi 
 

Representanten skal på 
konferanse i november. Det 
har vært holdt 2 møter hvor 
brukerrepresentanten ikke 
har kunnet delta. Vedlagt er 
referat fra møtene.  

 Alrek Helseklynge brukerpanel 
Foreløpig har det ikke vært møte.  

Første møte skal være i 
oktober 
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Orientering om aktuelle saker i styret 

 Utviklingsplan 
- Akuttberedskap 
- Slagbehandling  
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Oppnevning av representanter til prosjekt/utvalg/styret ved HDS 

 Såkornprosjekt – vurdering av kognitiv svikt hos eldre med infeksjon/mulig sepsis 
Ingvild Tjønn Hansen ble oppnevnt som representant. Prosjektet skal vare fram til 
november 2019.  

/18 
Eventuelt 
 

 


