
     

         

Referat 

Møte i brukerutvalget ved Haraldsplass Diakonale Sykehus 

Dato/tid:  Mandag 13.03.2017 kl. 11:00 – 14:00 
Sted:   Lærings- og mestringssenteret (LMS) møterom 1 
Til stede:  
FFO:  Randi W. Neuber, Per-Arne Mehren, Per Ole Eide 
SAFO:    Harald Norheim, Jorund Stellberg 
Fylkeseldrerådet:  Gunda Falao Sparre 
Kreftforeningen: Jörg Hänicke  
HDS: Gunbjørg B. Smedvig (sak nr. 13/17 – 16/17), Mette Aspevik 
Forfall: Jan Elvøy (FFO), Petter Thornam (HDS) 

Nr Saksliste 

13/17 
Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent uten anmerkninger 

14/17 
Godkjenning av referat fra møtet i brukerutvalget 12.12.16 

Godkjent uten anmerkninger 

15/17 

Orientering om aktuelle saker 

For å få til et godt samarbeid med primærhelsetjenesten, arrangerer Haraldsplass 

Diakonale Sykehus samhandlingsseminar for fastleger, kommuneoverleger, 

sykehjemsleger, samt leder i brukerutvalget 2 ganger i året. Neste seminar skal være 

28.03.2017.  

16/17 

Oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet 

Saken ble utsatt på grunn av sykdom. Leder for brukerutvalget trakk fram de overordnede 

styringsmålene i oppdragsdokument 2017 for Helse Vest RHF. De overordnede målene er 

å redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelse, å prioritere psykisk 

helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, samt å bedre kvalitet og 

pasientsikkerhet. 

oppdragsdokument_h

else_vest_rhf_2017.pdf 
Istedenfor orientering om oppdragsdokumentet, orienterte organisasjonsdirektør 

Gunbjørg B. Smedvig og prosjektleder Kathrine Jensen om Nye Haraldsplass og 

standardiserte pasientforløp. Hovedmålet til Haraldsplass Diakonale Sykehus er å bli 

ledende på helhetlig pasientbehandling på tvers av fagområdene. Standardiserte 

pasientforløp skal gi god pasientflyt som reduserer forløpstiden til pasienten og bedrer 

produktiviteten til sykehuset. Prosessene skal holde et høyt nivå når det kommer til 

sikkerhet og kvalitet.  



     

Standardiserte 

pasientforløp Nye HDS Kir klinikk.pptx 

17/17 
Årsmelding for brukerutvalget 2016 

Årsmelding for brukerutvalget 2016 ble godkjent  

18/17 

Forespørsel om representasjon i brukerutvalget ved HDS 

HDS ønsker at Nasjonalforeningen for folkehelse skal representeres i brukerutvalget med 

én representant og én vararepresentant. Bakgrunnen for dette er HDS sin særskilte profil 

med satsing på geriatri og demens forskning. Saken skal tas opp i styret 24. april, og ble 

derfor forelagt brukerutvalget nå, på grunnlag av saksforberedelse av administrasjonen. 

Brukerutvalget har følgende merknader: 

 Når administrasjonen får henvendelser, og de skal gå i møte med nye 

organisasjoner, er det naturlig at leder for brukerutvalget er involvert tidligere 

 Hvor stort skal brukerutvalget bli? Ved framtidige henvendelser må det også tas 

stilling til hvem det skal være færre av 

 Arbeidsformen i brukerutvalget gjør at det er viktig å ha en møtekultur med en 

åpen dialog. Med for mange representanter kan det føre til at dagens møtekultur 

blir utfordret negativt  

 Representantene i brukerutvalget har sin bakgrunn, men rollen de har i 

brukerutvalget skal representere alle pasienter og pårørende 

 I saksgrunnlaget er det uklart om initiativet ligger hos organisasjonen eller HDS 

 Retningslinjene for brukerutvalget skulle vært revidert innen 28.01.17. 

Retningslinjene må under revideringen endres under pkt. 3, dersom brukerutvalget 

skal utvides med flere representanter. Det er også ønskelig å endre det som står 

under pkt. 7.1 om godtgjørelse. Godtgjørelse til brukerutvalgets medlemmer bør 

bli en del av årlig budsjettprosess ved sykehuset. Beløpet på de ulike honorarene 

bør derfor ikke stå i retningslinjene.  

Konklusjon: Brukerutvalget ønsker å kommentere prosessen. Det var enighet om at maks 

antall representanter i utvalget bør være 8. Leder i brukerutvalget formulerer 

kommentarer og sender til administrasjonen.  

19/17 

Oppnevning av representanter til ulike prosjekt/utvalg 

 Nye Haraldsplass Diakonale Sykehus: Jörg Hänicke 

 Ernæringsutvalget:  Gunda Falao Sparre 

 Klinisk Etisk komité:  Per-Arne Mehren 

 Kvalitetsutvalget:  Randi W. Neuber 

 Samarbeidsutvalget for Nordhordland:  Harald Norheim 

 Legemiddelsamstemming:  Randi W. Neuber 

 Brukermedvirkning i forskning:  Jan Elvøy 

20/17 
Såkornmidler – orientering om ulike prosjekter som har søkt 

Rådgiver, Ingeborg K. Fauskanger, orienterte. For å stimulere til kvalitetsforbedring i 



     

helseforetakene, deler Program for pasienttryggleik i Helse Vest årlig ut prosjektmidler til 

lokale kvalitetsforbedringsinitiativ forankret i helseforetakene. Formålet med prosjektene 

skal være å prøve ut forbedringstiltak i liten skala, før de eventuelt kan breddes ut til flere 

enheter. HDS sine såkornprosjektsøknader for 2017 er: 

 Kartlegging av mulighet for selvmedisinering på HDS 

 Systematisk og tilpasset evaluering av smerter og delir for å bedre kvaliteten i 

behandlingen av eldre pasienter med lårhalsbrudd 

 Innføring av kommunikasjonsverktøyet ISBAR for optimal effekt av 

simuleringstrening i akuttmottak/observasjonspost HDS 

 God palliasjon på HDS 

 Er det noe du lurer på? 

Såkornsøknader_bruk

erutvalget_13.03.17 (3).pptx 
Brukerutvalget diskuterte utfordringen med å få brukerrepresentanter med i hele 

prosjektets løp, helt fra beslutningen om hva prosjektet skal belyse, til presentasjon av 

prosjektene. Fram til i dag er det for liten erfaring om brukermedvirkning i forskning, og 

det er enda ikke utformet retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå ved HDS. 

Brukerutvalget er pr. i dag representert i gruppen som jobber med strategi for forskning 

ved HDS, hvor brukermedvirkning i forskning skal settes i system. 

21/17 

Styremøte ved HDS 

 Hovedtema sist styremøte var regnskap 2016 og gjennomgang av alle 

aktivitetsområder samme år 

 Høy aktivitet og resultat over budsjett 

 Høye score på kvalitetsindikatorer 

 Årsmelding legges fram for møtet i brukerutvalget i mai, ved administrerende 

direktør Kjerstin Fyllingen 

22/17 

Eventuelt 

Det ble kommentert at bildet som ble tatt av det nye brukerutvalget for en måned siden, 

ikke er lagt ut på intranett. På intranett ligger fortsatt bildet av brukerutvalget for 2016.   

23/17 
Evaluering 

Møtet ble evaluert av alle representantene 

 

Neste møte i brukerutvalget er 29.05.2017. Saksliste og vedlegg til aktuelle saker blir sendt 

ut en uke før møtet.  

 

Referent: Mette Aspevik 

 Sekretær for brukerutvalget 


