MØTEREFERAT
23 april 2018 Tid: Kl 09.30 – 14.00
Stad: Stort møterom 3 etg. Sentralblokka

Til stades:
Inger Lingjerde
Svein Nord Kristiansen
Hjørdis Dahle(fungerande leiar)
Dag Einar Liland
Ida Carlsen Eide
Agnar Berland
Marianne C. Håheim
Forfall
Frode Tony Bodin
Inge Aareskjold Fiskvik
Joe R. Aserwatham
Kirsten Eikanger Mjelde

Sak 31/18 Godkjenning av innkalling og saksliste for Brukarutvalet i Helse
Bergen
Agnar Berland får framleis ikkje innkalling på mail
Godkjent
Sak 32 /18 Godkjenning av referat frå møte 19 .03.17
Flere får fremdeles ikke lønslipp
Godkjent
Sak 33 /18 Nye prosjekt med brukermedvirkning
a) Henvendelse fra Mari Øygard «Mulig sammenslåing av klinikk hud og
revmatologisk» Representanter foreslått fra FOU.
Brukerutvalget godkjenner at de som var foreslått blir godkjent som
brukerrepresentantar i prosjektet. Dette er Torhild Lokøen, Liv Boge
Amundsen og Asbjørn Halsebakke. I tillegg ønsker utvalget at Ida Carlsen
Eide representerer brukerne. Prosjektleder kan kontakte representantene
direkte i det videre arbeidet.
b) Brukere til prosjektgruppe, Brystdiagnostisk senter OU, henvendelse fra

Elisabet Nørvåg. Hjørdis Dahle og Inger Lingjerde representerer
Brukarutvalet.
c) Ilcer Meric Forskningsprosjekt, Høyskolen på Vestlandet, «The NOVO
Project» - verifisering av kreftbehandling med partikler i sanntid»
Hjørdis Dahle og Agnar Berland representerer Brukarutvalet.
d) Linda Grung Ertzeid Standardisert pasientforløp Descens. Ida Carlsen
Eide og Hjørdis Dahle representerer Brukarutvalet.
e) Henvendelse fra Mari Øygård "Brukerforløp gravide med mistenkt
hjertefeil hos foster". Hjørdis Dahle kontakter Ulrikke Tranberg for avklaring
av ev. representasjon fra pasientforeningen samt ev. vara.
f) Henvendelse fra Øyvind Jørgensen: Forløpsarbeid "Barnekreft" - Samtaler
med pårørende
Jan Terje Espeland som er leder av barnekreftforeningen representerer
Brukerne.

Sak 34/18 Tjenesteavtale 8 - "Barselomsorg"
Susanne Albrechtsen orienterte om status for tjenesteavtale 8 og om planer for
fødetenester i Barne og ungdomssjukehuset andre trinn.
Prosjektgruppa som har utarbeidd forslag til tjenesteavtale og tilhørende rutiner har
sluttført sitt arbeid. Det er et punkt det ikke var semje om. Det gjeld
spesialisthelsetjenesten sitt ansvar etter fødsel. I eksisterende avtale har
spesialisthelsetjenesten ansvar i fem døgn etter fødsel. Helse Bergen ønsker ikke å
avgrense ansvaret i tid i den nye rutinen. Helse Bergen er opptatt av at de som
trenger spesialisthelsetjeneste får dette uavhengig av tidspunkt.
Saken er fulgt opp politisk ved representanter i bystyret gjennom BT. Helse Bergen
har gitt tilsvar i brev av 16 mars og invitert komitelederne i kommunen til dialogmøte
23 april.

Brukarutvalet drøftet etterpå saken og konkluderte med:
- At Brukarutvalet er svært tilfreds med den satsing på barn og unge som ligg i
utvikling av barne og ungdomssjukehuset herunder satsing på tilbudet til dei
minste og mest sårbare.
- At ein stiller seg bak Helse Bergen sitt brev til bystyrerepresentantene av 16
mars.
- At ein ønsker å delta på møte som sjukehuset har invitert til 23 april(i dag). Ida
C. Eide og Hjørdis Dahle representerer brukerne på møtet.

Sak 35/18 Frå/til utvalet
a) Pål Oskar Eidsheim: Forespørsel om innlegg for Pasientreiser, 25. april
16:30. Innlegg om «gode opplevelser i pasienttransport». Sekretariatet har fått
mail om at møtet er utsatt til 23 mai.Samme tid ? Brukarutvalet melder Hjørdis
Dahle og Ida Carlsen Eide som representanter på møtet.
b) Påmelding felles brukerkonferanse Helse Vest, 29.-30. august på Scandic
Ørnen.
Alle som vil delta melder til sekretariatet innen 18 juni. Sekretariatet avklarer

honorar med Helse Vest.
d) Henvendelse fra NFU, kjent personale ved innleggelser.
Det er vedtatte rutiner for følgetjenester for mange år sidan. Semje om å
invitere den som sitter med oppfølging av rutinene til å komme på neste møte.
e) Oppsummering/gjennomgang fra mangler ved Energisenteret fra
Brukerutvalget/Ungdomsrådet 4.4.
Hjørdis Dahle og Dag Einar Liland presenterte prioritert liste for nødvendige
forbedringer:
- Hygiene. Vanskelig å holde reint med valg av ubehandlet skifer.
- Dybdeskilt
- Vannrenne
- Skillevegg gymsal
- Tektil belegg
f) Informasjon om planlagt møte mellom Brukerutvalg og Ungdomsrådets
administrasjon 3/5
Det er avtalt møte mellom AU for Brukarutvalet, Torill Vedeler og Siri Larsen om
saksgang og kommunikasjon mellom brukerutvalg og ungdomsråd.
Sak 36/18 Orientering om aktuelle saker i Helse Bergen v/ Anne Sissel
Faugstad
Anne Sissel Faugstad orienterte om følgende
Situasjonen i foretaket:
- 38 mill. i minus pt i år.
- Styremøte. Var ikkje tid til men blir sendt ut
- Bruk av følgetjeneste. Det blir sak neste møte. Inviterer den som arbeider
mest med dette.
- Brev fra Momentum- Vedrørende flytting til Nordås for amputerte.
- Møte med gruppelederne i bystyret om barselstilbudet i fremtiden
- Om rundtur til kommunene for direktør
Brukerutvalget tok opp konkrete pasientsaker. Anne Sissel Faugstad ba om at
slike saker blir sendt til aktuell leder og utvalg for pasientsikkerhet for
vurdering.

Sak 37/18 Om prioritering, ved leder for Prioriteringsutvalget Ole Frithjof
Norheim
Norheim orienterte om arbeidet som er gjort med prioritering både nasjonalt og lokalt.
Han ledet prioriteringsutvalget. Utvalget var opptatt av at prioritering skal skje åpent
og rettferdig.
Legger ved prioritering vekt på:
- nytte
- ressursbruk
- alvorlighetsgrad
Presenterte case som viste utvikling på kostnader ved kvalitetsjusterte leveår. Legger
ved foiler fra innlegget.

Sak 38/18 eventuelt
- Det er ønske om å invitere leder ved øyeavdeling til dialog om
organisatoriske utfordringer.
- Ønske om orientering om hvordan de jobber ved seksjon for
spiseforstyrrelser. Presentasjon av nye retningslinjer
- Nasjonal veileder for forsking(brukermedvirkning)
På grunn av tidsmangel vart det ikke tid til ytterligere saker under pkt 38.

