
     

         

Referat 

Møte i brukerutvalget ved Haraldsplass Diakonale Sykehus 

Dato/tid:  Mandag 29.05.2017 kl. 11:00 – 14:00 
Sted:   HDS, 8C Administrasjonsbygget, møterom Knatten 3. etg.  
Til stede:  
FFO:  Randi W. Neuber, Per-Arne Mehren, Jan Elvøy 
SAFO:    Jorund Stellberg 
Fylkeseldrerådet:  Gunda Falao Sparre 
Kreftforeningen: Jörg Hänicke  
HDS: Petter Thornam, Gunbjørg B. Smedvig (sak nr 22/17), Mette Aspevik 
Forfall: Harald Norheim (SAFO), Ingvild Tjønn Hansen (Nasjonalforeningen for 

folkehelse) 

Nr Saksliste 

22/17 

Årsmelding og sykehusdriften ved HDS 

Administrerende direktør, Kjerstin Fyllingen, orienterte om sykehusdriften ved 

Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS). HDS har lokalsykehusfunksjon innen indremedisin 

for innbyggerne i Nordhordland samt en tredjedel av Bergens innbyggere. Sykehuset tilbyr 

også fritt behandlingsvalg innenfor sitt kompetanseområde. Sykehuset blir nå vurdert som 

et stort akuttsykehus nasjonalt sett.  

 

Kjerstin Fyllingen gikk gjennom utvalgte kvalitetsindikatorer ved HDS, samt hvordan 

sykehuset skårer på nasjonale kvalitetsindikatorer. Hun fremhevet også det gode og 

viktige arbeidet som er blitt gjort i forhold til samstemming av legemiddellister. Fokuset på 

trygg pleie og forbedringstavlemøter ble også fremhevet. Forbedringstavlemøtene holdes 

en gang i uken, varer i 15 minutter og både sykepleier, leger, ergo- og fysioterapeuter 

deltar.  

 

Nye Haraldsplass 

Det er 460 dager til innflytting, og administrerende direktør nevnte en rekke komplekse 

avgjørelser som skal tas før den tid. Dette inkluderer så vel Nye HDS, som gjenbruk av 

eksisterende bygningsmasse. Brukerutvalget kommenterte at et godt samarbeid med 

fremtidige samarbeidspartnere vil være en gjensidig inspirasjon både i forhold til kvalitet 

og forskning 

 

Revidering av virksomhetsstrategien 2014 – 2020 
Brukerutvalget er blitt anmodet om å komme med tilbakemeldinger i forbindelse med 
revidering av virksomhetsstrategien 2014 – 2020. Organisasjons- og prosjektdirektør 
Gunbjørg B. Smedsvig gikk gjennom de 4 strategiske hovedretningen i strategien, samt hva 
som er fokuspunkt i arbeidet med revideringen. 
 



     

Innspill fra brukerutvalget: 

 Pårørendebegrepet 

 Kommunikasjon 

 Kultur 
Vedtak:  
Leder av brukerutvalget utformer brukerutvalgets synspunkter til administrasjonen 

23/17 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent uten anmerkninger 

24/17 
Godkjenning av referat fra møtet i brukerutvalget 13.03.17 

Godkjent uten anmerkninger 

25/17 

Orientering om aktuelle saker 

 Bare spør 
Kampanjen skal pågå i uke 40. Medlemmer av brukerutvalget oppfordres til å delta 

 Lokale pasienterfaringsundersøkelser 
Pågår i sykehuset, avsluttes 23.06.17 

 Fagdag – Nettverk for læring og mestring i Helse Vest 
08. – 09. november 2017 (se vedlegg) 

 Årlig fellessamling for brukerutvalg i Helse Vest 
29. – 30. august (se vedlegg) 

26/17 

Orientering om deltakelse i forskjellige prosjekt/utvalg 

 Nye HDS 
Brukerrepresentanten i prosjektet og leder av brukerutvalget utarbeider 
tilbakemelding til administrasjonen vedrørende visuell utforming 

 Klinisk etisk komité 
Det ble gitt en gjennomgang av generelle saker. Representanten gis opplæring 
høsten 2017 

 Legemiddelsamstemming 
Prosjektet er i sluttfasen. Rapport er utarbeidet og inkluderer det regionale 
utvalget 

27/17 

Valg av nytt medlem til kvalitetsutvalget 
Administrasjonen ved HDS vektlegger kontinuitet i kvalitetsutvalget.  Administrasjonen 
vedgår at tilbakemelding kommer sent, men ber om at dette allikevel tas hensyn til.  
Brukerutvalget ber administrasjonen redegjøre for prinsipp vedrørende valg av 
medlemmer til ulike utvalg i god tid før nye representanter skal oppnevnes. 
Vedtak:  
Nytt medlem til kvalitetsutvalget er Jorund Stellberg 

28/17 

Oppnevning av representanter til ulike prosjekt/utvalg 

 Kartlegging av mulighet for selvmedisinering (såkornprosjekt) 
Randi W. Neuber 

 Systematisk og tilpasset evaluering av smerter og delir for å bedre kvaliteten i 
behandlingen av eldre pasienter med lårhalsbrudd (såkornprosjekt)  
Jan Elvøy 

 Hjemmeboende eldre i Bergen  
Gunda Falao Sparre 

29/17 
Revidering av retningslinjer for brukermedvirkning ved HDS 
Nytt forslag vil komme opp høsten 2017. Leder av brukerutvalget og administrasjonen 



     

utarbeider forslag til nye retningslinjer. Nytt forslag vil legges fram for brukerutvalget før 
det skal fattes vedtak. 

22/17 

Eventuelt 

 Orientering fra styremøte ved HDS 
- Løpende dialog mellom Helse Vest og HDS 
- Sikre bærekraft i fremtidig drift av HDS 

 Samhandlingsseminar for fastleger, kommuneoverleger, sykehjemsleger og leder 
av brukerutvalget ble holdt 28.03.17 

- Utdyper aktuelle tema som bidrar til bedre samhandling mellom sykehus og 
fastleger 

- Gir mulighet for god kommunikasjon og nødvendige avklaringer 
- Har stadig større oppslutning og fungerer svært bra 

 Brukerutvalget ønsker omvisning på Nye HDS 

23/17 Evaluering 

 

Neste møte i brukerutvalget er 04.09.17. Saksliste og vedlegg til aktuelle saker blir sendt ut 

en uke før møtet.  

 

Referent:  Mette Aspevik 

 Sekretær for brukerutvalget 


