
Årsmelding 2016 

 
Brukerutvalget har i 2016 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 for 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 er 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.  

 

www.haraldsplass.no 

28.september ble felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten på helsenorge-plattformen, 

lansert. Løsningen skal sikre kvalitetsmessig og lett tilgjengelig informasjon, og fokuset skal 

være på det som er viktigst for pasienter og pårørende. Brukernes behov er med på å styre 

utviklingen av nettløsningen. Brukerundersøkelser viser blant annet at sykehusets egne 

nettsider er det stedet brukerne har mest tillit til når det gjelder behandlingsinformasjon. 

Brukerutvalget har presisert vektlegging for synshemmedes behov for gode kontraster mellom 

feltene.  

Spesielt i byggeperioden for nye HDS, er det nødvendig å prioritere informasjon om hvordan 

man kan komme til HDS og de ulike parkeringsmulighetene. Dette har vært påpekt av 

brukerutvalget flere ganger. 

På www.haraldsplass.no kan en lese referat fra møtene i brukerutvalget, og utvalgets 

årsmeldinger. 

 

Oppgaver og aktiviteter 

Brukerutvalget hatt 7 møter i 2016. 

 

Brukermedvirkning i forskning. 

Nasjonale retningslinjer ble vedtatt likt i alle regionale helseforetak, og styret i Helse Vest 

gjorde sitt vedtak saken 07.04.15. Målet til både forskningssjefen og brukerutvalget ved HDS, 

er å styrke brukermedvirkning i forskning, gjennom blant annet utarbeidelse av strategi for 

forskning og i forskningsprosjekter. Dette må forankres på ledernivå.  

Brukermedvirkning i forskning skal være obligatorisk fra 2017. De nasjonale retningslinjene 

legger tydelige føringer for hvordan brukere skal involveres i forskning.   

Det er enighet om at som en start, skal et medlem av brukerutvalget fungere som 

kontaktperson og observatør i forhold til forskning ved HDS. Videre er det også enighet om at 

det skal settes ned en gruppe som skal arbeide med forskningsstrategien til HDS. 

Brukerutvalget skal være representert i denne gruppen.  

 

Samhandling HDS og kommunene. 

Brukerutvalget har drøftet sykehusets samhandling med kommunene. HDS har plikt til å 

definere omsorgsbehovet før pasientene sendes hjem, og det skal bekreftes fra kommunene at 

de er i stand til å møte pasientens behov, før utskrivning. HDS ønsker tilbakemelding  dersom 

det erfares at sykehuset ikke har fulgt opp sitt ansvar. 

http://www.haraldsplass.no/
http://www.haraldsplass.no/


 

Pasient og brukerombud 

Brukerombudet, Rune J. Skjælaaen informerte om arbeidet og erfaringene hos pasient- og 

brukerombudet. Ombudet baserer sin virksomhet på det som pasienter og pårørende forteller 

dem.  

Det ble spesielt fokusert på klageretten knyttet til pasientbehandling i spesialisthelsetjenesten. 

Helsepersonell plikter å informere om klageretten, og om pasient- og brukerombudet. 

Klageretten er, ifølge ombudet, dessverre ikke godt nok kjent blant helsepersonell. 

 

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 

 

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.  

 

Nye Haraldsplass  

Prosjekt Nye Haraldsplass, med nytt sengebygg som det største tiltaket, har pågått i flere år. 

Også i 2016 har det vært fokus på uteområdet og trafikkavvikling i byggeperioden som vil 

vare i 1½ år til. Brukerutvalget har spesielt påpekt risikoen for kjørende og gående i 

byggeperioden, skilting og fremkommelighet for brukere av HDS. Brukerutvalget vil igjen 

påpeke at sykehuset bør bidra til at pasienter oppfordres til om mulig, å bruke offentlig 

kommunikasjon når de skal til sykehuset. Det har tidvis vært vanskelig å finne ledige 

parkeringsplasser og spesielt for handicappede. 

 

Stiftelsen, representanter fra Eldrerådet i Bergen og Brukerutvalget ved HDS hadde befaring i 

parkeringsanlegget. Det er fortsatt vanskelige forhold for noen pasienter knyttet til bruk av 

anlegget, noe brukerutvalget har tatt opp tidligere. Stiftelsen har sagt at de skal følge opp dette 

på ulike måter, og komme med en tilbakemelding i desember 2016. 

  

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 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. 

 

Legemiddelsamstemming 

Medlem av brukerutvalget deltar både i lokal og regional gruppe knyttet til 

legemiddelsamstemming. Samstemming av legemiddel omfatter hele pasientforløpet fra 

ankomst til utskriving av sykehus. Utvalget er sammensatt av overlege medisin, LIS lege fra 

kirurg, praksiskonsulent, farmasøyt, sykepleier, brukerrepresentant samt prosjektleder. 

 

 



Nettverk for kreftomsorg og lindrende behandling i Helseregion Vest 

Strategiplan for lindrende behandling er under revidering, og ny endelig plan vil kommer i 

starten av 2017. Arbeidsgruppen består av representanter fra kommuner, hjemmesykepleien 

og leger, foruten brukerrepresentanter. Brukerperspektivet blir stadig mer aktuelt, noe den 

reviderte strategiplanen vil bære preg av. 

 

HDS internopplæring 

Sykehusets rammebetingelser og handlingsplaner i 2016. 

For at saker som blir tatt opp i brukerutvalget skal forankres i ledelsen ved sykehuset, bør 

ledelsen delta mest mulig på disse møtene. 

 

Eksterne møter i 2016 

 Fellesmøte for brukerutvalg i Helse Vest 

 Fagdager LMS 

  

 

Jorund Stellberg 

Leder av brukerutvalget HDS 

 

 


