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Årsmelding 2018 for 
brukerutvalget ved 
Haraldsplass Diakonale 
Sykehus AS 
 
 
 
”At man, naar det i  
Sandhet skal lykkes En 
at føre Et menneske  
hen til et bestemt Sted, 
først og fremmest maa 
passe at finde ham der, 
hvor han er, og 
begynde der. Dette er 
Hemmeligheten  
i all Hjelpekunst.” 
 
Søren Kierkegaard 
(1813-1855) 
 
 
 

 
 

Vedtatt i brukerutvalget i sak 51/18 

på møtet 10.12.2018 
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Nåværende brukerutvalg ved HDS ble oppnevnt med funksjonstid fra 1.1.2017 til 31.12.2018. 

 

Brukerutvalget har i 2018 hatt følgende representasjon: 

Faste medlemmer: 

FFO:    Randi W. Neuber (nestleder), Jan Elvøy, Per-Arne Mehren  

SAFO:   Jorund Stellberg (leder), Harald Nordheim   

Fylkeseldrerådet:   Gunda Falao Sparre 

Kreftforeningen: Jörg Hänicke 

Nasjonalforeningen 

for folkehelse:  Ingvild Tjønn Hansen (1.5.17) 

Vara medlemmer: 

FFO:   Per Ole Eide, Otto Blokhus 

SAFO:   Kirsten Torsvik 

Fylkeseldrerådet: Odd Himle 

Kreftforeningen: Nils Haugland    

   

FFO = Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 

SAFO = Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner 

 

Medlemmer fra administrasjonen 

Petter Thornam HDS – Fagdirektør 

Mette Aspevik HDS – Rådgiver, seksjon Fagavdeling, sekretær for utvalget 

Medlemmene i brukerutvalget skal ivareta alle pasientgrupper, og ikke bare sin organisasjon. 

Brukerutvalget skal ikke behandle enkeltsaker. 

 

Forholdet til styret ved Haraldsplass sykehus (HDS) 

Brukerutvalget er oppnevnt av styret ved HDS og er et rådgivende organ for dette.  

15.12.2017 ble styreinstruks ved HDS endret med nytt pkt. 9: 

«En representant fra brukerutvalget, fortrinnsvis leder, møter i styremøtene som observatør 

med tale- og forslagsrett, og har plass ved styrebordet.» 

Leder av brukerutvalget har i 2018 møtt på alle styremøter og deltatt på styreseminar. 

 

Sammensetningen av brukerutvalget skal speile virksomhetsområdet til HDS. Rekruttering til 

brukerutvalget skjer ved at FFO, SAFO og Kreftforeningen inviteres til å foreslå kandidater. 

For spesielt å ivareta de eldre, inviteres i våre retningslinjer, representant fra fylkeseldrerådet 

samt Nasjonalforeningen.  

 

Brukerutvalget har i samsvar med retningslinjene, årlig fellesmøte med styret.  

Brukerutvalget kan også legge fram skriftlig uttale (saksopplysninger/kommentarer til 

vedtakspunkt) som blir oversendt i forkant av styremøtet. 

 

En hovedoppgave for brukerutvalget er å delta i utforming og kvalitetssikring av 

tjenestetilbudet, samt å bidra til gjensidig tillitt mellom pasienter, pårørende og sykehuset. 

Utvalget skal se til at pasientrettigheter blir fulgt opp, og kjenne til hvilke krav som ligger i 

oppdrags- og styringsdokumentet fra Helse og omsorgsdepartementet. 

OPPNEVNING OG MANDAT 
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www.haraldsplass.no 

Også i 2018 er spesialisthelsetjenestens felles nettløsning på helsenorge plattformen 

videreutviklet. Flere av løsningene omfatter også kommunehelsetjenesten med 

kalenderløsning for flere fastleger.  

Løsningen skal sikre kvalitetsmessig og lett tilgjengelig informasjon, og fokuset skal være på 

det som er viktigst for pasienter og pårørende.  

Brukerundersøkelser viser at sykehusets egne nettsider er det stedet brukerne har mest tillit til 

når det gjelder behandlingsinformasjon. 

Brukerutvalget har presisert vektlegging av synshemmedes behov for gode kontraster mellom 

feltene. Brukerutvalget har årlig møte med kommunikasjonssjef ved HDS.  

På www.haraldsplass.no kan en lese om brukerutvalget generelt, og utvalgets referat og 

årsmeldinger legges ut fortløpende. 

 

Brukerutvalget har bidratt med innlegg og film på HDS sin facebookside. 

Den korte filmen gir et innblikk i brukerutvalgets arbeid og møter. 

 

 

 

BRUKERUTVALGETS MØTER 

 
Brukerutvalget hatt 7 møter i 2018. 

I tillegg har det vært ett møte med styret. Fagdirektør eller stedfortreder deltar som 

hovedregel på brukerutvalgets møter. HDS stiller sekretær til rådighet for brukerutvalget. 

 

Brukerutvalget arbeider etter vedtatt møte- og årsplan. 

 

 

 

 

DELTAGELSE OG SAMARBEID 

 
Utviklingsplan HDS 

Siste år har brukerutvalget vært involvert i HDS sin utviklingsplan. Utvalget har vært både på 

fellesmøte med Haukeland Universitetssykehus (HUS) og i eget drøftingsmøte med 

administrasjonen. Underveis har utviklingsplanen vært eget punkt på sakslisten på hvert møte 

i brukerutvalget gjennom året. 

 

I brukerutvalgets høringssvar til utviklingsplanen har utvalget gitt sin tilslutning til 

hovedlinjene i planen. Den er helhetlig sett hele virksomheten for sykehuset under ett. 

Utviklingsplanen underbygger HDS sin strategi og verdigrunnlag, og vektlegger positivt 

brukermedvirkning på systemnivå, samt pasient og pårørenderollen i særdeleshet. 

 

Brukerutvalget legger særlig vekt på definisjonen av lokalsykehus og at 

lokalsykehusperspektivet må tydeliggjøres og videreutvikles.     

  

OPPGAVER OG AKTIVITET 

http://www.haraldsplass.no/
http://www.haraldsplass.no/
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Samarbeidsutvalget for Nordhordland 
Representant fra brukerutvalget er Harald Norheim  

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. 

Et hovedmål i samhandlingsreformen er å sikre likeverdig tilbud om helse- og 

omsorgstjenester nærmest mulig pasienten og med kort ventetid. 

Brukerrepresentant deltar også i nyopprettet pilotprosjekt knyttet til utvikling av bedre 

samhandling/kommunikasjon mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene.  

 

Klinisk Etikk-komité, (KEK) 

Representant fra brukerutvalget er Per-Arne Mehren 

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. 

 

Tema for KEK sitt vårseminar var:  

«Hvor går grensen for økonomiseringen av helsevesenet og hva er alternativene?» 

Dette ble fulgt opp på høstens seminar med videre drøfting av spørsmålet: «Godt nok?». 

Brukerutvalget deltok i paneldebatt og med innspill i drøftingene.  

Viktige tema har vært kvalitet i helsetjenesten, samtykkekompetanse/pårørenderolle og 

samvalg i praksis.  

 

Nytt sengebygg på HDS 

Representanter fra brukerutvalget har vært Jörg Hänicke og Ingvild Tjønn Hansen   

Prosjekt Nye Haraldsplass, med ferdig stilling av nytt sengebygg som det største tiltaket, har 

pågått i flere år. Grunnsteinsnedleggelse var den 22.6.2017. Innflyttingen i nytt pasientbygg 

pågikk i september, mens sengebygget ble offisielt åpnet den 23.oktober av statsminister Erna 

Solberg. 
Brukerutvalgets medlemmer i 2 prosjektgrupper har hatt spesielt fokus på visuell utforming i 

det nye pasientbygget og anskaffelse av løst pasientrettet inventar og utstyr. 

HDS vil formidle varme og trygghet, noe som bør kjennetegne den visuelle utformingen i det 

nye pasientbygget.  Opplevelsen av farger og kunst, må videreføre kjerneverdiene trygghet, 

håp og varme. 

Brukerrepresentantene Jörg Hänicke og Jorund Stellberg har bidratt i film om opplevelsen av 

det nye sengebygget. Bygget fremstår med varme og lunhet. Det er påfallende stille, som gir 

ro til den som trenger det. Samtidig vil det bli viktig å invitere til bruk av fellesrom som gir 

mulighet for god sosial kontakt.  

Sunniva er utformet og innredet med særlig vekt på palliativ omsorg. Avdelingen gir rom for 

de gode samtalene, velvære og tilpasset kosthold for den enkelte.   

 

Ernæringsutvalget 

Representant fra brukerutvalget er Gunda Falao Sparre 

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, i dag som E-læringskurs. 

Brukerutvalget vil understreke at underernæring eller risiko for å bli det, er en tilstand som for 

ofte blir registrert hos eldre pasienter, og som krever kartlegging, risikovurdering og ikke 

minst tilstrekkelig næring. Oppfølging vil gi den enkelte god og for mange nødvendig 

helsegevinst.  
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Kvalitetsutvalget 
Representant fra brukerutvalget er Jorund Stellberg 

Kvalitetsutvalget 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. 

Det er gjennomgang av kvalitetsindikatorer, internrevisjoner og pasientsikkerhetsvisitter og 

aktuelle tilsyn. 

 

Kartlegging av mulighet for selvmedisinering 

Representant fra brukerutvalget er Randi Wollum Neuber 

Prosjektet skal se på muligheten for at pasienten kan få administrere medisinen sin selv. 

Brukerutvalgets medlem viderefører arbeidet og erfaringene fra det tidligere prosjektet 

legemiddelsamstemming også inn i dette prosjektet. 

 

Innføring av endosepakkede legemidler 

Representant fra brukerutvalget er Randi Wollum Neuber 

Nytt sengebygg ved HDS, skal bruk elektronisk medisintralle og endosepakkede legemidler 

til utlevering av medisin som er forordnet til den enkelte pasient. 

Dette følges opp med nye møter i 2019 

 

Forbedringstavler og Lesson Learned 

Representant fra brukerutvalget er Randi Wollum Neuber 

Forbedringstavler er et kvalitetsforbedringsverktøy. På møtene er det tverrfaglig oppmøte, 

med gjennomgang av utvalgte pasientforløp med sikte på god risikovurdering og læring. 

 

Systematisk og tilpasse evaluering av smerter og delir for å bedre kvaliteten i 

behandling av eldre pasienter med lårhalsbrudd 

Representant fra brukerutvalget er Jan Elvøy 

Prosjektet retter seg mot medisinering og spesielt rettet mot demente. Statistikken viser til at 

demente ofte blir under medisinert/feil medisinert når det gjelder smerter. I arbeidet med å 

finne bedre og alternative behandlinger for å redusere smerter og bivirkninger, er samarbeid 

også med pårørende av stor betydning. 

 

Pilot for standardiserte pasientforløp geriatriske vurderingssenger. 

Representant fra brukerutvalget er Jörg Hänicke. 

Prosjektet har ikke hatt særlig aktivitet i 2018 der brukermedvirker har deltatt. 

 

Vurdering av kognitiv svikt hos eldre med infeksjon/mulig sepsis. 

Representant fra brukerutvalget er Ingvild T. Hansen 

Prosjektet har hatt oppstart i høst og dette følges opp med nye møter i 2019. 

 

Nye samlokaliserte poliklinikker. 

Representant fra brukerutvalget er Jan Elvøy 

Prosjektet knytter seg til planlegging av nye samlokaliserte poliklinikker i rehabiliterte lokaler 

i eksisterende bygningsmasse.  

Prosjektet har ikke hatt særlig aktivitet i 2018 der brukermedvirker har deltatt. 

 

Bare spør 

Representant fra brukerutvalget er Jorund Stellberg 

Oppsummering etter aksjonsuken er ikke sluttført.  



 6 

 

Brukermedvirkning i forskning 

Representant fra brukerutvalget er Jorund Stellberg 

Brukermedvirkning i forskning er obligatorisk fra 2017. De nasjonale retningslinjene legger 

tydelige føringer for hvordan brukere skal involveres.   

Brukerutvalget er medlem av gruppen som utarbeider ny forskningsstrategi for HDS, men det 

har ikke vært aktivitet i gruppen i 2018, så dette arbeidet er ikke sluttført. 

 

Prosjektdeltagelse 

Det er behov for bedre avklaring av brukermedvirkernes deltagelse i flere prosjekt, være seg 

oppfølging og ajourført informasjon, så vel som at prosjektet ikke er så langt i prosessen at 

deltagelse kommer på et svært seint tidspunkt, eller at prosjektet sluttføres uten at dette er 

kjent for brukermedvirkeren. 

 

HDS internopplæring 

Sykehusets rammebetingelser og handlingsplaner i 2018. 

Etiske retningslinjer ved HDS. 

 

DELTAGELSE I EKSTERNE PROSJEKT/KOMITÉER OG MØTER I 2018 

Toppledersamling 2018 

Fellesmøte om utviklingsplaner HDS og HUS 

Lederforum brukerutvalgene i Helse Vest 

Styringsgruppemøte LMS 

Fagdager LMS 

Samhandlingsmøter HDS og fastlegene 

Alrek helseklynge, brukerpanel 

Polyfon, kunnskapsklynge for musikkterapi 

Prosjekt knyttet til hjemmeboende eldre i Bergen 

 

 

Bergen, 29.11.2018 

Jorund Stellberg 

Leder av brukerutvalget HDS 

 

 

 

 


