
 

Referat brukerutvalget på Haraldsplass Diakonale sykehus 
Dato: 8.juni 2022, kl 10 - 13 

Sted: Oppstemten 4. etasje, på HDS 

Møteleder: Jan Elvøy 

Til stede: Gunda Falao Sparre, Evy Knutsen, Hans Henrik Tøsdal, Turid Hagelsteen, Rebekka Ljosland, 

Rune Landsvik (vara fra FFO) 

Forfall: Laila Grosvold Nygård, Vigdis Ravnøy, Jørg Hänicke 

Referent: Elena Sandgathe  

Nr 
Sakliste 

 

19/22 Sakslisten godkjennes uten anmerkninger.  

20/22 Godkjenning av referat fra møtet i brukerutvalget 4.april 2022 

Referatet godkjennes med følgende anmerkninger: det er viktig å unngå forkortelser i referatet, som 
for eksempel EK (elektronisk kvalitetshåndbok).  

21/22 Orientering fra leder i brukerutvalget ved Jan Elvøy 

Jørg Hänicke trekker seg fra arbeidet som brukerrepresentant. Det er meldt fra til Kreftforeningen og 

vara Nils Haugland trer inn foreløpig.  

Brukerutvalget ønsker å jobbet videre med følgende tema: 

 Involvering i prosjektarbeid: slik at brukerinvolvering blir god i alle prosjekt og at rolle og ansvar er 
avklart ved oppstart av hvert prosjekt. Dermed holde liv i arbeidet og at brukerutvalget blir 
involvert hele veien.  Brukerutvalget ønsker å sette tid i neste møte til gjennomgang av 
retningslinjer for deltakelse i prosjekt, roller og prosjektarbeid.   

 Hvordan blir innspillene til Handlingsplan for HDS fulgt opp eller bakt inn i planen. Ønsker å ha en 
gjennomgang på dette.  

 Pasientforløp: hvordan er oppfølgingen etter behandlingen og etter utskrivelsen 
22/12 Orientering fra ledelsen v/ Rebekka Ljosland 

Orientering om overordnet prosjektplan for strategiutviklingsprosess (se presentasjonen) 

Innspill på at pasientflyten mellom sykehus og kommunene må det fokuseres på videre, i tillegg til 

kommunikasjon ved utskrivelse. 

Brukerutvalget uttrykker bekymring for den digitale utviklingen på sykehuset, som gjør at noen 

pasientgrupper trenger et alternativt tilbud (som skriftlig informasjon og manuell innsjekk)  



Hvordan skal strategien implementeres i organisasjonen: Årlig handlingsplan tar utgangspunktet i 

strategi dokumentet og skal si noe om hvilke tiltak som skal prioriteres fremover. Årlig handlingsplan 

vedtas av sammen med brukerutvalget og styret.  

Hvis brukerutvalget har behov for  å møtes før august for å gi innspill på strategidokumentet som 

ligger i dag. Det kan gjennomføres et ekstra møte i for medlemmene i BU.  

Innspill om at planen er mer strukturert og oversiktlig og lettere sette.  

Tilbakemeldinger fra pasienter er stort sett gode, feks fra samarbeid med lege, på flyten og på at 

pasientene bor på enerom.  

Strategidokument 

07.06.22.pptx
 

23/22 Årsmelding og sykehusdrift ved Haraldsplass Diakonale sykehus v/ admin direktør Kjerstin Fyllingen 

Årsrapporten for HDS Forside / Årsrapport 2021 - Haraldsplass Diakonale Sykehus AS 

Brukerutvalg juni 

Kjerstin Fyllingen.pptx
 

24/22 Gjennomgang av prosjekter  

Kvalitetsutvalget v/Jan: ikke møter siden sist møte. Det er foreløpig ikke satt opp et nytt møte.  

Ernæringsutvalget: tas ut, men brukerutvalget ønsker å få en orientering på hvordan det nye 

kjøkkensystemet fungere  

Klinisk etikk komite v/Laila: -   

Samarbeidsutvalget og Helsehuset i Region Nordhordland v/Evy: 

Styringsgruppe Fag- og tjenesteutvikling i og rundt Helsehuset: Styringsdokumentet er vedtatt. 

Prosjekt går over i drift.  Har fått forespørsel om vi kan stille med brukerrepresentasjon fra HDS, Evy 

Knutsen stiller.  

Samarbeidsutvalget i Region Nordhordland med saker som gjennomgang av handlingsplan, E-

læringsprogram, «Innleggelsesrapport som første melding», pakkeforløp Askøy kommune for helhetlig 

pasientforløp, god evaluering etter Toppledermøte 2022, og at Region Nordhordland ansatte er 

ernæringsfysiolog.  

Polyfon – en kunnskapsklynge for musikkterapi v/ Turid: et møte i erfaringspanel, det deltar nå flere 

nye representanter. Det planlegges Polyfonkonferanse.  

Alrek helseklynge:  

Brukerutvalget: gjennomgang av visjon og målsetningene for årene fremover. Deltakelse i Work shop. 

Resultatet kommer i referatet.  

Faggruppen for eldre: nytt møte denne uken. Ønsker innspill til tema på fagdagen. Forslag om musikk 

og Polyfon og musikk for eldre og personer med autisme.  

https://rapporter.haraldsplass.no/arsrapport-2021/


Care4music v/Turid: Lite nytt.  

Digitalisering av pasientoppfølging på kirurgisk klinikk: -  

Såkornprosjekt palliativet tilbudet ved HDS: som egen saken 

Organisering av merkantile tjenester ved HDS ved Gunda:  

Gunda deltar i merkantil tjeneste prosjekt og har videresendt til Bu medlemmene et spørreskjema fra 
prosjektleder Mariella Verdult ut til medlemmene brukerutvalget.  
 
Følgende innspill har kommet: 

 Det er ikke lett å gi innspill når man ikke har vært pasient og når man ikke har brukt de merkantile 
tjenestene på sykehuset, for eksempel når man ikke har ringt til sykehuset som pasient eller 
pårørende før.  

 Det er vanskelig å finne frem på dette sykehuset fordi skiltingen som er for dårlig. Det var et 
samlet ønske om fargemarkering av veien til de ulike avdelingene/ ventestedene fordi 
fargemarkering var vellykket da den var i bruk tidligere. Brukerutvalget spilte inn den gange at det 
var viktig med fargemerking for at pasienten skal finne bedre frem. Hvorfor har ikke taping med 
farger langs gulv kommet opp.  

 Brukerutvalget ønsker en evaluering med involverer av de frivillige og brukerrepresentanter.  
25/22 Orientering om såkorn prosjektet v/ Fanny Henriksen, avdelingsleder, Sunniva avdeling og Cesilie 

Evensen Laugen, prosjektleder, Sunniva avdeling 

Brukerutvalget 

080622 frem (003).pptx
 

26/22 Eventuelt  

Rehabiliteringskonferansen i Haugesund: deltakerne Laila Nygård (programkomiteen), Jan Elvøy, 

Gunda Falao Sparre og Evy Knutsen (FFO). 

Evaluering av møte: bedre møteledelse denne gangen med bedre tidsstyring.  

 

 

 


