
 

 

Referat brukerutvalget Haraldsplass Diakonale sykehus  

Dato: 29. august 2022 (kl 11:00 – 14:00) 
Møteleder: Jan Elvøy 

Til stede: Turid Hagelsteen, Evy Knutsen, Martin Monrad Reigstad, Hans Henrik Tøsdal, Gunda Falao 

Sparre, Laila Grosvold Nygård  

Rebekka Ljosland og Rune Eriksen (observatør) 

Forfall: Vigdis Ravnøy, Nils Haugland 

Referent: Elena Sandgathe og Gunda Falao Sparre  

 

Nr Sakliste 

27/22 Innkalling og saklisten blir godkjent med følgende innspill:  

 Det ønskes oppgitt på sakslisten, hvem som er innkalt til møte  

 Det har ved tidligere anledninger blitt tatt opp ønske om en gjennomgang av retningslinjer for 
BU’s brukerrepresentanter i prosjekt og utvalg de deltar i, og hvilken rolle BU- 
brukerrepresentanten har i de ulike prosjektene.  

 Det har ved tidligere anledning ytrete ønske om informasjon på hvordan det nye 
kjøkkenprosjektet har kommet i gang og hvordan det fungerer i hverdagen.  

 Det ble i møtet på ny ytret ønske om å få dette belyst, og det var enighet om å utvide neste møte 
med 1 time fra kl 10-14 for å kunne gi tid til å diskutere saken. 

28/22 Referat fra møtet i brukerutvalget 8.juni blir godkjent.  

 Referatet godkjennes på mail innen en gitt frist, slik at det kan sendes ut til varaene mye raskere 

29/22 Orientering fra leder brukerutvalget 

 Leder ønsker at møtene skal være med strukturert og at tiden på hver sak overholdes. Strukturen 
fremover vil derfor bli slik;  

 Leder styrer diskusjonen og sekretær passer tiden 

 Sekretær og nestleder jobber sammen om referatet.  

 Brukerutvalget er opptatt av å følge med på hva som skjer ifm etablering av Helsefelleskap og 
samhandling mellom sykehus og kommunene. Hva er sykehuset ansvarlig for og hva har 
kommunene ansvar for når en pasient overføres mellom helsetjenestene.  

 Kort fra Rehabiliteringskonferansen:  
HDS bør være representert på denne konferansen, både faglig og sosialt. Dette er viktig for å få 

større innblikk i hvordan andre jobber med brukermedvirkning og bli kjent med de andre 

organisasjonene.  



Tema som ble tatt opp i år: 

- Slutt på private helseaktører: hvordan løser man denne utfordringen. Spesielt for psykisk 
helse. 

- Helsefelleskap og brukermedvirkning 
- Langtidsvirkning etter gjennomgått Covid  
- Helse i Hardanger  
- LIS utdanning  
- Rehabiliteringsprosjekt i Helse Hardanger for pasienter som har langtidsvirkning etter Covid 
- LIS-utdanningen og arbeidspresset i LIS-praksisen 

 
Rebekka Ljosland opplyste at LIS-legene på HDS har en bedre ordning enn vanlig, og foreslo at BU om 
ønskelig kunne få en orientering om LIS-ordningen på HDS.   

30/12 Orientering fra ledelsen v/ Rebekka Ljosland  

Avklaringer på innspill i forrige møte:  

Jobber med apotektjenesten og samarbeid om å hente ut medisiner.  

Statsbudsjettet kommer i oktober og det blir spennende. Pris -og strømprisvekt er et stort problem 

og fører med seg store kostander.  

Vi skal gi innspill til ny Helse – og samhandlingsplan ila høsten.  

Avklaringer etter siste møte på innspill: 

 Digital innsjekk og betaling: det finner alltid et alternativ til å sjekke seg inn i resepsjonen. Det er 
mulig å betale med kort eller kontanter.  

 Tildeling av timer på poliklinikken: hvis man ikke har godtatt tildelt time i Helsenorge, så blir det 
sendt ut time per brev i posten.  

 

Praktisk spørsmål ifh til å ta ut kontanter på sykehuset: Det finnes ingen mini bank her lenger. 

Narvesen tar Vipps eller det er mulig å ta ut penger der.  

-Strategidokumentet har fått en forbedret fremstilling av tekst og illustrasjoner etter kommentarene 

til forrige utgave, og fagtermer er delvis erstattet med norske betegnelser. Dokumentet skal 

godkjennes av styret om to uker.  BU får dokumentet når det er godkjent i styret. 

BU vil kritisk og spørrende følge opp dokumentet. 

Rebekka vil gi tilbakemelding på spørsmål fra BU om  

- sykehusets praksis mht info til foresatte om pasienter mellom 16 og 18 år  

- og hvorledes man har løst lesetilgjengelighet av tekst for personer med synsvansker.  

Presentasjonen sendes ut til BU etter at styremøte har fått presentasjonen til gjennomgang. 

31/22 Årsmelding fra Pasient – og brukerombudet Janicke Bruvik.  

Jannicke Bruvik deltok og presenterte årsmeldingen.  
 
Kort oppsummert går mange saker som meldes inn til pasient- og brukerombud på manglende 
kommunikasjon og manglende medvirkning.  
Brukerrådet HDS 29.08.2022.pdf 

Brukerrådet%20HDS%2029.08.2022.pdf


32/22 Gjennomgang av prosjekter  

Kvalitetsutvalget: (Jan) Ikke vært aktivitet. Men det er satt opp møte.  

Klinisk etikk komite (KEK): (Laila). Ingen aktivitet. SMED innkalling sendt ut. Laila skal delta.   

Samarbeidsutvalget for Nordhordland: Evy. Ingen aktivitet  

Polyfon – en kunnskapsklynge for musikkterapi: (Turid) Ingen aktivitet, nytt møte i dag. I 

erfaringspanelet. Polyfonkonferanse 8. november.  

Alrek helseklynge: (Gunda) 

Alrek brukerutvalg skal ha neste møte den 7. september. 

Underutvalget Eldre hadde møte 17. august med informasjon om bl.a genetisk veiledning i Bergen 

kommune. Disputas for demente som motsetter seg Helsehjelp.  

HVL praksis og praksisplasser og behov for det i fremtiden i tiltak ifh til det.  

Kompetansedeling som et prosjekt i Bergen Kommune: sykepleiere og omsorgsarbeidere blir delt inn 

i to team, helseteam og omsorgsteam. Dette er et tiltaket som har vært forsøkt i Fana bydel og nå 

rulles det ut i hele Bergen kommune 

Ernæringskontroll: kommunikasjon mellom sykehus og kommunene 

Eldregruppen er opptatt av: Hva er formålet med eldregruppen, hva er rollen.  

Care4music: (Turid) Ingen aktivitet 

Digitalisering av pasientoppfølging i kirurgisk klinikk: (Jan) Har vært et kort møte og gjennomgang av 

skjema, som skal svares på etter at man har kommet hjem etter inngrep. Går på sår, smertet, 

infeksjoner. Bruker resultater som statistikk for å forbedre fremtidig oppfølging og se på trender. Det 

er et utvalgte pasientgrupper som er med i prosjektet.  

Såkornprosjekt palliativet tilbudet ved HDS: (Jan) Ingen aktivitet.  

33/22 Helsefelleskap v/Elena Sandgathe  

Helsefelleskap ved Elena.pdf 
34/22 Eventuelt/AdHoc saker meldt inn på forhånd.  

Innspill til: «Felles retningslinjer for samhandling om ernæringsstatus ved inn-/utskriving for 
somatiske pasienter over 18 år.» 
 

Hvem skal samhandle, det bør stå i tittelen.  

Gjelder retningslinjen akutt/planlagte innleggelser? 

Hvorfor har ikke brukerrepresentasjonen vært tidligere involvert i arbeidet. 

Spesialkost: hva menes med det? er det moset mat eller er det sondeernæring. Hva med 

allergier.  

Lovhenvisninger bør stå øverst i retningslinjen.  

Ansvar: mer presist hvem som har ansvar – det er et ledelsesansvar i alle ledd.  

Helsefelleskap%20ved%20Elena.pdf


Ved innleggelse: Få med seg HELFO og påminnelse om dette.  

Når pasienter bruker medisinske ernæringsmidler må det søkes om blå resept: fastlegens ansvar 

– det er bra! 

Bra med kontaktperson.  

Hva med pasienter som ikke har fastleger 

Andre innspill til ernæringsretningslinjen: 

Litt uklart for meg hvem den gjelder for:  er det kun ved utskriving fra sykehus? 

  Gjelder det også planlagt innleggelse fra kommunalt 

oppholdssted 

  Gjelder det ikke akutt innleggelse - erfaringsmessig blir 

"spesial- og allergikost" ikke å få før det er gått flere dager 

Har kommunale representanter deltatt i 

utarbeidelse 

  

Hvorfor ingen brukerrepresentant, 

men  likevel vil dere høre våre innspill på et 

ganske sent tidspunkt i arbeidet 

  

Litt uklart for meg hva som menes med 

spesialkost 

Er det kun ala moset mat, eller innbefatter det også mat fri for 

ulike allergener og er lege oppmerksom på allergener ved 

utskriving av sondenæring 

 

 Nestleder Gunda Falao Sparre har meldt inn en sak om dårlig skilting til apoteket: HDS ønsker 

apotek og det er veldig bra med apotek for pasienter og pårørende.  

Dårlig reklame informasjon om apoteket.  Det eneste skiltet/plakat. Plakat ved hovedinngangen 

er mangelfull beskriver på hvor apoteket ligger for de som ikke er kjent på sykehuset. Lett å 

overse merking for apoteket i hovedbygget. Dårlig veiledning/skilting om at man må komme seg 

fra hovedbygget til gamle-bygget og hvorledes videre til apoteket. 

 Hvorfor er ikke innvandrerrådet representert i HDS sitt brukerutvalg? 
 


