
     

         

Referat 

Møte i brukerutvalget ved Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) 

Dato/tid:  28.01.2019 kl.11:00 – 14:00 
Sted:   Lærings- og mestringssenteret, møterom 1 
Til stede:  
FFO:  Jan Elvøy, Per-Arne Mehren, Laila G. Nygård 
SAFO:    Jorund Stellberg, Harald Norheim 
Fylkeseldrerådet: Gunda Falao Sparre 
Kreftforeningen: Jörg Hänicke 
Nasjonalforeningen 
For Folkehelse:  Ingvild Tjønn Hansen 
HDS: Petter Thornam (sak nr. 07/19 – 09/19), Mette Aspevik 
Forfall: Lian Cing Lek (SAFO) 

Nr  

01/19 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent uten anmerkninger 

02/19 
Godkjenning av referat fra møtet i brukerutvalget 10.12.18 
Godkjent uten anmerkninger 

03/19 
Møte- og årsplan 
Noen endringer. Møte- og årsplan godkjent med endringer.  

04/19 

Retningslinjer for brukerutvalg ved Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) 
Leder for brukerutvalget orienterte om retningslinjene, hvor spesielt utvalget sine 
oppgaver i kap. 5 ble trukket frem, samtidig som viktigheten av god kommunikasjon med 
gjensidig tillit og forståelse ble presisert. Det var ingen kommentarer/innspill til kap. 5. 
Revidering av retningslinjene settes opp som sak på møteplanen 1. kvartal 2020. De skal 
revideres innen 17.04.2020.  

05/19 

Helhetlig plan for opplæring i brukermedvirkning ved HDS 
Brukerrepresentantene skal ha god brukerkompetanse. Opplæring i brukermedvirkning 
skjer først og fremst i regi av organisasjonene. Retningslinjer for brukerutvalg ved HDS 
setter krav til sykehuset om hvilke områder brukerutvalget skal ha opplæring i fra 
sykehusets side. Pr. i dag gjelder dette disse områdene: 

 Sykehusdriften ved HDS 

 Krav i oppdragsdokument 

 Etiske retningslinjer  

 Oppfølging av HDS sin informasjonsplikt om pasientrettigheter, herunder 
pasientkoordinator og pårørenderollen  

Etiske retningslinjer skal revideres, og etter avtale blir brukerutvalget invitert til å delta i 
revideringen. 
Når det gjelder pasientrettigheter skal utvalget fremover blant annet rette søkelyset mot 
etterlevelsen av pårørenderollen.  

06/19 

Oppgjør honorar og reiser for 2019 
Fra 01.01.19 skal skjema for møtegodtgjørelse og reiseregninger leveres fortløpende. 
Skjema for møter i løpet av 1. halvår skal leveres senest innen 15. juni, og for møter i løpet 
av 2. halvår, innen 15. desember. For møter avholdt etter 15. desember, kan skjema 
leveres innen 15. januar året etter.  

07/19 
Orientering om aktuelle saker 

 Felles opplæring for brukerutvalg i Helse Vest 13. mars 2019. Alle som har mulighet 
bør delta. Send påmelding til sekretær i brukerutvalget innen 20. februar  



     

 Fotografering av brukerutvalget til nettsiden vil foregå på møtet 20. mars 2019 

 Avklaring av rutiner knyttet til overflytting fra HDS til ØHD-plasser: Brukerutvalget 
mottok i høst en forespørsel om avklaring. Samhandlingssjef, Kim Sperstad, 
redegjorde for temaet på møtet i brukerutvalget 10.12.18 (sak. nr. 55/18). Med 
bakgrunn i samhandlingssjefen sin orientering, har leder for brukerutvalget ved 
HDS sendt en skriftlig avklaring 

 Ansattes bruk av parfyme (sak nr. 53/18): Leder har på vegne av brukerutvalget 
sendt notat til Petter Thornam som har videresendt notatet til ledergruppen 

 Notat om ortopedisk poliklinikk og parkering: Leder har på vegne av brukerutvalget 
sendt et notat med forbedringsforslag til Petter Thornam, om pasienter som 
vanskelig kan gå fra parkeringsanlegget og helt opp til ortopedisk poliklinikk. Petter 
Thornam har sendt notatet videre til klinikkdirektør, Roger Sørheim. 

 Brukerutvalget ønsker en omvisning knyttet til ny teknologi ved HDS med 
orientering om hva som er tatt i bruk og hva som skal tas i bruk, samt erfaringer 
frem til nå.  

 Kunst på Nye HDS: Brukerrepresentanten fra kreftforeningen har laget et notat 
som omhandler kunsten på HDS. Notatet blir sendt ut til representantene i 
brukerutvalget, og temaet blir satt opp som sak på neste møte.  

08/19 

Krav i oppdragsdokument som vedrører pasienter og pårørende 
Viseadministrerende direktør/fagdirektør, Petter Thornam, orienterte om Helse- og 
omsorgsdepartementet sine styringsmål for 2019, og forklarte samtidig HDS sin rolle som 
privat, ikke kommersielt sykehus. De regionale helseforetakene får hvert år et 
bestillingsdokument som sendes videre som en bestilling til helseforetakene og HDS. 
Petter Thornam ga en oversikt over hvordan HDS ligger an i forhold til styringsmålene, hva 
som er utfordringer og hvilke planer sykehuset har fremover. Veksten på pasienter over 80 
år øker betraktelig for HDS, og her må det forhandles frem gode basisrammer. HDS skal 
blant annet bli et nasjonalt behandlingssenter for demens.  
Brukerutvalget var opptatt av at der ikke står noe om pårørenderollen i 
oppdragsdokumentet. 

09/19 

Orientering om deltakelse i ulike prosjekt/utvalg 

Ernæringsutvalget Gunda F. Sparre fortsetter som representant 

Hjemmeboende eldre i 
Bergen 

Gunda F. Sparre fortsetter som representant. 
Prosjektet jobber med finansieringen 

Klinisk Etikk Komité (KEK) Laila G. Nygård blir ny representant og deltar på møtet 
28.01.19 sammen med Per-Arne Mehren 

Kvalitetsutvalget Jorund Stellberg fortsetter som representant.  

Brukermedvirkning i 
forskning 

Jorund Stellberg fortsetter som representant. 
Forskningsstrategien er litt på vent 

Samarbeidsutvalget for 
Nordhordland 

Per-Arne Mehren blir ny representant og Jorund 
Stellberg vararepresentant 

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

Jan Elvøy fortsetter som representant.  
Vært et bra informasjonsmøte. Det jobbes godt. Fikk 
ikke målt så mye som ønsket, og man ser på hva 
årsaken kan være, f.eks. at legene ikke registrer nok.  

Planlegging av nye 
samlokaliserte poliklinikker i 
rehabiliterte lokaler i 
eksisterende bygningsmasse 

Jan Elvøy fortsetter som representant. Har foreløpig 
vært lite aktivitet. Representanten ønsker mer 
informasjon, også når det ikke skjer noe og hvorfor.  

Ny arbeidsprosess for 
dobbeltkontroll av 
legemidler på pasientrom 

Jørg blir ny representant. Oppstartsmøte 
januar/februar 



     

Polyfon – en 
kunnskapsklynge for 
musikkterapi 

Gunda F. Sparre fortsetter. Fyllingsdalen sykehjem og 
Fjell kommune er kommet langt på dette område.  

Alrek Helseklynge 
 
 
 

Helseklyngen er i en oppstartsfase, og skal blant annet 
jobbe med tjenesteområder innenfor 
primærhelsetjenesten, innholdet i fremtidige studier 
for helsepersonell, samt innovasjon. HDS er invitert inn, 
og brukerutvalget har stilt seg til disposisjon med leder 
som kontaktperson.  

 
 

10/19 

Orientering om styresaker 
Utenom de sakene som ble tatt opp sammen med brukerutvalget (sak nr. 56/18) på 
styremøtet 10.12.18, ble disse sakene tatt opp: 

 Budsjett 2019 

 Handlingsplaner 2019 

11/19 
Eventuelt 
Ingen saker meldt 

 

Neste møte i brukerutvalget er 25.03.2019 


