
     

         

Referat 

Møte i brukerutvalget ved Haraldsplass Diakonale Sykehus 

Dato/tid:  Mandag 14.03.16 kl. 11:00 – 14:00 
Sted:   LMS-senteret, møterom 2  
Til stede:  
FFO:  Randi W. Neuber, Sidsel Kvassheim, Turid Leganger, Karl Johan 

Undal 
SAFO:   Øystein Moldekleiv (t.o.m sak nr. 17/16), Jorund Stellberg  
Fylkeseldrerådet:  Arne Gunnar Trædal 
Kreftforeningen: Agnar Berland 
HDS: Petter Thornam, Frøydis Kristine Bruvik (sak 12/16), Mette 

Aspevik 

Nr Saksliste 

12/16 

Hvordan brukermedvirkning kan involveres i forskning 
I samsvar med sentrale retningslinjer og vedtak i styret i Helse Vest, er 
brukermedvirkning i forskning en betingelse for å få tildelt forskningsmidler fra 
2017. Brukermedvirkning skal beskrives i søknad om forskningsmidler. Det er 
mange forskningsprosjekt ved HDS. For å oppfylle sentrale krav til 
brukermedvirkningens plass og rolle i forskningen med mulighet for 
forskningsmidler, så ønsker både forskningssjef Frøydis Kristine Bruvik og 
brukerutvalget en dialog for å finne ønsket samarbeidsform. Oppsummert trekkes 
frem: 

1. Nytten og viktigheten av brukermedvirkning i forskning er det ingen uenighet 
om, men ulike former må erfares underveis 

2. Representativitet for «medforsker» som representerer brukermedvirkningen 
3. Opplæring i rollen som «medforsker» 
4. Viktigheten av å holde fokus på brukermedvirkningen over tid, gjennomgå 

hele forskningsperioden 
5. Hente erfaringer fra brukermedvirkning fra forskning innen psykiatri 
6. Brukerutvalget vil bidra til å ivareta den delen av forskningen som krever 

brukermedvirkning og at reglene for medvirkning blir fulgt. Representantene 
i brukerutvalget skal nødvendigvis ikke stille som «medforsker» i 
forskningsprosjekt. 

Det kalles inn til ekstraordinært møte i brukerutvalget 09.05.16 kl. 11:00, hvor 
aktuelle forskningsprosjekter legges fram for brukerutvalget. Frøydis Kristine Bruvik 
skal ta kontakt med Helse Førde for å få informasjon om hvordan de har organisert 
sin forskerskole.   

13/16 
Godkjenning og innkalling av saksliste 
Godkjent uten merknader 

14/16 

Godkjenning av referat fra møtet i brukerutvalget 14.12.15 
Sak 4/16 – de største organisasjonene – blir endret til fellesorganisasjonene FFO 
og SAFO, da også kreftforeningen er en av de største organisasjonene 
 
Ingen øvrige merknader til referatet  

15/16 
Orientering om aktuelle saker 

 På møtet 08.02.16 ble det stilt noen spørsmål under sak nr. 10/16 – 



     

Eventuelt (se referat) som vil bli tatt opp igjen på neste møte. Et spørsmål 
som i tillegg vil bli tatt opp er hvordan systemet er i forhold til at de som 
serverer mat blir godt nok informert om hvilke pasienter som faster og ikke 
faster.  

 Helse Vest arrangerer fellesmøte i Bergen 17. og 18. august. HDS vil 
komme tilbake til hvor mange representanter som får dekket 
møtegodtgjørelse og reiseutgifter.  

 Helse Vest arrangerer regional pasienttryggleiks- og 
kvalitetsregisterkonferanse 31.05 – 01.06. Jorund Stellberg og Agnar 
Berland skal representere brukerutvalget.  

16/16 

Årsmelding for brukerutvalget 2015 
Rettelse, det står fora istedenfor forum, ellers ingen øvrige merknader. 
 
Vedtak: 
Forslag til årsmelding for brukerutvalget 2015, med retting, godkjennes.  

17/16 

Oppnevning av representanter utvalg/prosjekt 

 Når det gjelder pasientsikkerhet, er det satt i gang et regionalt prosjekt som 
skal bidra til å verne pasienter mot legemiddelskader. Alle foretak og private 
ideelle institusjoner skal delta med lokale prosjektgrupper.  
Vedtak: 
Randi W. Neuber skal representere brukerutvalget i HDS sin lokale 
prosjektgruppe 

18/16 

Oppdragsdokumentet fra Helsedirektoratet – de nye rammebetingelsene 
Fagdirektør, Petter Thornam, orienterte om oppdragsdokumentet fra 
Helsedirektoratet (vedlegg). Som styringsmål for 2016 har Helsedirektoratet satt 
opp tre hovedmål:  

 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
HDS har jobbet systematisk med å forbedre kvalitetsindikatorene og innfrir i stor 
grad gjeldende kvalitetskrav. HDS skiller seg positivt ut på overlevelse etter 
innleggelse på sykehus, med en signifikant forskjell fra resten av landet. Foretaket 
har startet med overlege i akuttmottaket, og antall korridorpasienter har gått 
betraktelig ned, til 0,23% av alle inneliggende pasienter i 2015. Når det gjelder dør-
til-nåltid (slagpasienter) ble det satt i gang et nytt pasientforløp i 2015, som har ført 
til en gjennomsnittlig tid på 23 minutter. Ventetiden er mer enn halvert de siste tre 
årene, og HDS har nesten ikke fristbrudd.  
 
Når det gjelder opplæring av pasient- og pårørende i pasientforløpet har HDS, i 
følge Thornam, forbedringspotensial. Brukerutvalget peker på bedre samhandling 
mellom HDS og Lærings- og mestringssenteret (LMS). Thornam tar innspillet med i 
det videre arbeidet om dette temaet.  
 
Videre ble det informert om at også for 2016 er psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling prioritert når det gjelder økonomi. Det er ingen vekst til 
somatiske sykehus, samtidig som det også for 2016 stilles krav til ytterligere 
effektivisering, til tross for økt aktivitet og demografisk utvikling. Det ble 
understreket at HDS ikke skriver ut pasienter uten at de er ferdigbehandlet, og at 
sykehuset er opptatt av å gjøre en god jobb for pasientene ved utskriving til 
kommunene.  



     

Thornam avsluttet med å oppfordre brukerutvalget til å gå gjennom 
oppdragsdokumentet (vedlegg). 

19/16 

Referat fra diverse møter: 

 Samarbeidsutvalget for Nordhordland 
Representant fra brukerutvalget kommenterte at der har foregått en endring 
i sammensettingen av representantene i samarbeidsutvalget for 
Nordhordland, fra å ha faste medlemmer fra politisk, administrativ og faglig 
ledelse, til å ha faste medlemmer fra administrativt og faglig nivå i 
kommunene og ledelsesnivå i foretakene.  
 
Ingen øvrige merknader til referatet.  

 Kvalitetsutvalget 
Det har foreløpig ikke vært møte i kvalitetsutvalget. 

 Ernæringsutvalget 
Turid Leganger orienterte: 

- Mye positivt har skjedd i forhold til ernæring ved HDS. 
- Det jobbes nå med å involvere legene 
- Turid Leganger er med i en nasjonal ekspertgruppe, hvor det jobbes 

med en tiltakspakke i forhold til ernæring. Når denne tiltakspakken er 
klar, vil Turid sende en kopi til brukerutvalget. Et sykehus og et 
sykehjem i Stavanger skal ha et prosjekt, hvor denne pakken tas i 
bruk.  

20/16 

Saksliste til styret ved HDS 
Fra styremøte 07.03.16 ble følgende saker referert: 

1. Nye Haraldsplass – tentativ innflytting i nytt sengebygg høsten 2018 
- Organisasjonsprosjektet 
- Parkeringsanlegget med ferdigstillelse april 2016 

2. Forskning - en viktig premiss i HDS sin strategi 
3. Økonomisk resultat for 2015, med særlig vekt på resultat av sykehusdrift 

 
Saker som ikke er satt på styreinnkalling 
Ingen merknader 

21/16 

Eventuelt 
Tema som ble tatt opp var: 

1. Forholdet mellom LMS og HDS for hjertepasienter 
2. Løpende oppfølging av innspill som kan gi bedre kontakt mellom brukere av 

HDS og brukerutvalget 
3. Synspunkt på bruk av glassvegger i røykehuset, stigmatisering/hensyn til 

sikkerhet 
4. Tiltak for reduksjon av kasting av vakuumpakket mat som har vært inne på 

pasientrommene 
5. Innspill til saksliste 09.05.16 – forslag om å overføre noen av sakene fra 

sakslisten 30.05.16  

 

Referent: Mette Aspevik 

 Sekretær for brukerutvalget 


