
     

         
Referat 

Møte i brukerutvalget ved Haraldsplass Diakonale Sykehus 

Dato/tid:  Mandag 12.12.16 kl. 10:00 – 14:00 
Sted:   LMS-senteret, møterom 2 og Ulriksdal 8C, møterom Knatten 
Til stede:  
FFO:  Turid Leganger, Sidsel Kvassheim 
SAFO:   Jorund Stellberg, Øystein Moldekleiv  
Fylkeseldrerådet:  Arne Gunnar Trædal 
Kreftforeningen: Agnar Berland (57/16 – 63/16) 
HDS:  Petter Thornam (sak nr. 61/16 – 64/16), Mette Aspevik 
Forfall: Randi W Neuber (FFO) 
Nr Saksliste 

57/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent uten anmerkninger 

58/16 

Godkjenning av referat fra møtet i brukerutvalget 12.09.16 
Godkjent uten anmerkninger 
 
Kommentar: Sak nr. 48/16 – Tilrettelegging for nedsatt hørsel vil ha prioritet både 
for nye HDS, gamlebygget og møtelokale på LMS.  

59/16 

Innsyn fra arbeidsplassen (nybygg) 
Brukerutvalget er blitt bedt om å uttale seg om sykehusets vurdering av hvordan 
innsyn fra arbeidsplassen skal håndteres. Sykehuset har kommet fram til at film på 
vinduene vil hemme innsyn, men det vil også hemme utsyn og redusere dagslys. 
Bruk av gardiner under stell, med fokus på gardinbruk på morgenmøter, kan være 
en god løsning. Akuttmottaket ønsker film på noen rom.  
 
Brukerutvalget stiller seg bak sykehusets vurdering. Det ble påpekt at fare for 
innsyn ikke er en ny situasjon for HDS. På motsatt side av bygget ut mot 
kontorlandskapet og i blokken ut mot studentboligene har det alltid vært fare for 
innsyn som sykehuset har måttet håndtere. Brukerutvalget synes det er positivt at 
det blir satt fokus på innsyn.   

60/16 

Orientering fra ulike prosjekt/utvalg (sidsel kom under samarbeidsutvalg) 
o Ernæringsutvalget 

Det har ikke vært møte siden sist. Nest møte er 24.01.17 
o Samarbeidsutvalget for Nordhordland 

Brukerrepresentanten synes det er tunge og krevende saker å sette seg inn 
i. Det er mye byråkrati og avtalefestede ting som tas opp, og som 
brukerrepresentant er det vanskelig å tilføre noe.  
 
Fagdirektør sa seg enig i at det er tunge saker og lite konkret som blir tatt 
opp på disse møtene. Han kommenterte at det er 2 sykehus og 24 
kommuner som skal bli enige, og at det er nyttig å ha et møtepunkt hvor 
man snakker sammen. Før samhandlingsreformen fantes der ingen felles 
arena hvor saker kunne tas opp. En tydelig brukerstemme kan være viktig 
på disse møtene. 
 



     

Det ble stilt spørsmål ved hvordan brukerrøsten kan heves på disse møtene. 
 
Kommentar fra brukerutvalget: det er bestemt at det skal være 
brukerrepresentanter med, og møtene bør derfor foregå på et nivå som 
representanten forstår. Representanten må få hjelp til å sette seg inn i 
sakene før møtene.  
 

o Nye HDS 
Sidsel gikk gjennom prosjektmøte med skilt og orientering i nytt sengebygg. 
Byggdesign og organisering av driften skal passe best mulig sammen, og 
skilting og merking skal binde sammen ny og gammel bygningsmasse. 
Målet er at pasienter og publikum, samt medarbeidere, og teknisk personell i 
forhold til merkekoder, lett skal finne fram på egenhånd. Korrekt merking 
kan også være avgjørende ved for eksempel brannvarsling. 
 
Det ble stilt spørsmål om symbolbruk i stedet for bokstaver, har vært 
diskutert. Symbolbruk har vært tatt opp, men ingen avgjørelser er tatt. Dette 
er et komplisert. Mange ulike grupper skal ivaretas, og man er enige om at 
alle grupper skal ivaretas på best mulig måte.  
 
Lysforhold: 
Det er kommet tilbakemelding om at i trappen mot parkeringsanlegget er der 
sterke lysrør som blender, slik at det kan bli problemer med å se trinnene. 
Ved slutten av trappen er der ikke lys mot den svarte asfaltplassen, noe som 
kan føre til at en ikke ser noe. Mette tar denne saken videre til rette 
vedkommende. 

 
o Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helseregion Vest 

Utkast til revidert strategiplan for lindrende behandling er lagt fram. Planen 
bærer preg av at de som sitter i utvalget er fagpersoner, og det skal den 
gjøre. Samtidig så bør brukermedvirkning være tydeligere i planen. Arbeidet 
nærmer seg slutten.  
 

o Kvalitetsutvalget  
Jorund holdt, på forespørsel, et innlegg i kvalitetsutvalget om sine 
opplevelser som pasient ved HDS. Andre saker som ble tatt opp: 

- Pasientsikkerhet - i juni/august kom det tilbakemeldinger om mulige 
infeksjoner på perifere venekatetre. Smittevernteamet har tatt disse 
tilbakemeldingene på ytterste alvor. De har funnet at det er for dårlige 
rutiner og dårlig dokumentasjon. Nå er det lagt betydelig vekt på 
intern opplæring av alle enheter som har med stell og innsetting av 
disse katetrene å gjøre 

- Over nyttår innføres KULE, som er et system for elektronisk 
dokumentasjon og medikamentlister 

- Helsepersonell skal fortløpende gjøre risikovurderinger, noe som er 
nytt for helsepersonell 

- Tavlemøter – det er tverrfaglige møter med stort engasjement. Fått 
veldig positive tilbakemeldinger.  

- Revisjoner i 2017 - smittevern skal prioriteres 
- Norsk Pasientskade erstatning (NPE) - 5 saker hvor 2 har fått 



     

medhold. Ufullstendig/manglende dokumentasjon går ofte igjen i 
saker som får medhold.  
 

o Legemiddelsamstemming 
Representanten hadde meldt forfall og var ikke til stede på møtet 

61/16 

Årsmelding – utkast 
For at representanter som går ut av brukerutvalget i år skal kunne komme med 
innspill til årsmeldingen, ble den gått gjennom på dette møtet. Kommentarer kort 
oppsummert: 

o Brukermedvirkning i forskning – ny strategiplan skal lages, de holder på å 
sette sammen strategigruppen, som skal ha oppstart i januar. Det er 
kommet klare retningslinjer fra styrene i Helse Vest og Helse Bergen, og 
dette har også en klar innvirkning i forhold til forskningsmidler. HDS er kun i 
startgropen. På spørsmål om dette har vært oppe i styret ved HDS, svarte 
fagdirektøren at dette er en god sak å ta opp i styret. 

o Samhandling – svært viktig å ha en brukerstemme med videre i neste 
periode 

o Pasient- og brukerombudet – fast inne en gang i året. Kunnskap om- og 
fokus på klageretten har stor betydning for arbeidet på sykehuset  

o HDS internopplæring – Etiske retningslinjer skal tas opp igjen i 2017 
 

Det ble kommentert at dersom det i årsrapporten nevnes navn på deltagere, må 
alle nevnes. Brukerutvalget ble enige om at navnene ikke trenger å være med da 
alle representantene som er med i brukerutvalget gjør en jobb sammen.  
 
Et annet ønske er å få fram innspill fra brukerutvalget, som har bidratt til endringer 
på sykehuset, i forhold til for eksempel hørselsteknisk utstyr, Nye HDS, endring av 
middagstid o.a. Dette kan gjerne ramses opp som innspill i årsmeldingen.  

62/16 

Eventuelt 
o Forankring i ledelsen: I forhold til ledelsens deltakelse på møtene i 

brukerutvalget (se sak 55/16), kom det forslag om at ledelsens representant 
kanskje også skal ha en vararepresentant 

63/16 Evaluering 
Møtet ble evaluert 

64/16 Styremøte Haraldsplass Diakonale Sykehus AS 
Se eget referat 

 
 
Referent: Mette Aspevik 
 
 


