
Årsmelding 2015 
 
Brukerutvalget har i 2015 hatt følgende representasjon: 
Faste representanter 
FFO:    Turid Leganger (nestleder), Sidsel Kvassheim, Randi W. Neuber  
SAFO:   Jorund Stellberg (leder), Øystein Moldeklev   
Fylkeseldrerådet   Arne Gunnar Trædal 
Kreftforeningen Agnar Berland   
FFO = Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 
SAFO = Samarbeidsforum Av Funksjonshemmedes Organisasjoner 
Representanter fra administrasjonen 
Petter Thornam HDS – Fagdirektør 
Mette Aspevik HDS – Rådgiver, seksjon Fagavdeling, sekretær for utvalget 
 
Forholdet til styret ved Haraldsplass sykehus (HDS) 
Brukerutvalget er oppnevnt av styret ved HDS og skal være et rådgivende organ for dette.  
Brukerutvalget har i samsvar med retningslinjene, årlig fellesmøte med styret. I styresaker der 
brukerutvalgets medvirkning er viktig, forplikter administrasjonen seg til å medvirke til at 
sakene er forelagt brukerutvalget i forkant av styremøte.   
 
Brukerutvalget har følgende mandat: 
Brukerutvalget skal være et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker 
som angår tilbudet til pasienter og pårørende. Brukerutvalget skal være fora for  
tilbakemelding fra pasienter og pårørende om erfaringer med sykehuset sine tjenester. 
Brukerutvalget skal være et samarbeidsfora mellom sykehuset og pasientorganisasjoner. 
Brukerutvalget skal bidra med kompetanse i planarbeid, og foreslå brukerrepresentanter til 
utvalg og prosjektgrupper. Brukerutvalget skal ikke behandle enkeltsaker (pasientsaker). 
 
Oppgaver og aktiviteter 
Brukerutvalget hatt 6 møter i 2015. 
  
Brukerutvalget har hatt representanter i følgende utvalg:  
Samarbeidsutvalget for Nordhordland  
Samarbeidsutvalget er møtearena for samarbeidet mellom kommune- og 
spesialisthelsetjenesten for kommunene i Nordhordland, Helse Bergen, Haraldsplass 
Diakonale Sykehus og representanter fra brukerutvalget ved HDS og Helse Bergen. Utvalgets 
hovedfunksjon er å ivareta og videreutvikla et godt faglig og organisatorisk samarbeid 
mellom tjenestene (www.saman.no). I 2015 har det vært utarbeidet  retningslinjer for 
rekvirering av hjelpemidler, spesielt.  
  
Klinisk Etikk-komité, (KEK) 
Skal bidra til økt bevissthet om verdispørsmål knyttet til pasientbehandling. De skal bistå i 
drøftinger av etiske utfordringer før og/eller etter beslutning tas. KEK er en tverrfaglig gruppe 
og består av leder, sekretær, leger, sykepleiere, fysioterapeut, prest og representant fra 
brukerutvalget. Det rapporteres til brukerutvalget på et generelt grunnlag.  
 
Brukergrupper Nye Haraldsplass  
Prosjekt Nye Haraldsplass, med nytt sengebygg som det største tiltaket, har pågått i flere år. 
I 2015 har det vært spesielt fokus på uteområdet og trafikkavvikling i byggeperioden som vil 
vare i 2  ½ år til. Brukerutvalget har spesielt påpekt risikoen for kjørende og gående i 
byggeperioden, skilting og fremkommelighet for brukere av HDS. Det er viktig å påpeke at 
sykehuset bør bidra til at pasienter oppfordres til om mulig, å bruke offentlig kommunikasjon 

http://www.saman.no/
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når de skal bruke sykehuset. Det har tidvis vært vanskelig å finne ledige parkeringsplasser og 
spesielt for handicappede.  
  
Ernæringsutvalget 
Ernæringsutvalget arbeider med å styrke den kliniske ernæringsfaglige kompetansen ved 
sykehuset. Utvalget er tverrfaglig og består av kvalitetssjef, kjøkkensjef, sykepleiere, 
overleger, klinisk ernæringsfysiolog og en representant fra brukerutvalget. Utvalget arrangerer 
undervisning for sykepleiere og fagsykepleiere.  
  
Kvalitetsutvalget 
Kvalitetsutvalg er lovbestemt og et viktig virkemiddel i sykehusets kontroll med utøving av 
internkontroll og oppretting av internkontrollsystemer. Kvalitetsutvalget har derfor et 
helhetlig kvalitetsansvar for tjenestene ved sykehuset.  
Pasientsikkerhetsutvalget rapporterer jevnlig sitt arbeid for stadig å bedre pasientsikkerheten, 
til utvalget. Kvalitetsutvalget er sammensatt av fagdirektør (leder), kvalitetssjef, rådgiver ved 
fagavdelingen, 2 representanter fra hver klinikk, verneombud, smittevernlege og representant 
fra brukerutvalget. 
 
Samarbeidsmøter mellom Brukerutvalget og HDS 
Brukerutvalget har også i 2015 deltatt i fellesmøter om utforming av sykehusets verdier, og da 
tett opp til helhetlig pasientbehandling. Erfaringene fra samarbeidet omkring utformingen av 
HDS sine verdier, er svært positive både sett fra sykehusets og brukerutvalgets side. 
 
Sykehuset har fått nye nettsider i 2015, www.haraldsplass.no. 
Brukerutvalget har deltatt i utformingen av nye nettsider. Brukerutvalget har understreket 
betydningen av fargevalg, bruk av kontraster og tekstutforming. Brukerutvalget har lagt vekt 
på universell utforming, og har fast årlig gjennomgang av nettsidene. Representant fra 
brukerutvalget deltar fortløpende ved utlegging av nye tekster som er rettet spesielt mot vårt 
arbeidsfelt. Årsmelding og referat fra brukerutvalgets møter kan leses på 
www.haraldsplass.no 
 
Pasient og brukerombud 
Rune J. Skjælaaen informerte om arbeidet og erfaringene hos pasient- og brukerombudet. 
Ombudet baserer sin virksomhet på det som pasienter og pårørende forteller dem.  
De årlige undersøkelsene om pasienterfaringer ved norske sykehus (Pasopp) ble gjennomgått 
for Helse Bergen og HDS. Brukerutvalget vektlegger at resultatene skal brukes som et 
verktøy for kvalitetsforbedringsarbeid, for styring og ledelse på sykehuset, og som en 
informasjonskilde for pasienter og helsepersonell.   
 
HDS internopplæring 
Sykehusets rammebetingelser og handlingsplaner i 2015 
Pasient- og brukerrettighetsloven 
 
Eksterne møter i 2015 

• Felles brukeropplæring for alle brukerutvalg i Helse Vest 
• Samhandling, mangfold og muligheter innen læring og mestring 
• Samhandling, sommerseminar 
• Pilotkurs LMS  
• Erfaringskonferanse om pakkeforløp for kreft 


