
Referat møte i Brukerutvalg Betanien sykehus 
 

Dato: 3 Juni 2019 

Tid: 12.00-14.00 

Tilstede: Ruth Helen Knutsen, Trude Aarseth, Pål N Vallevik 

Ikke møtt: Trond Stensland 

Ikke meldt kandidat: Ungdomsråd og RIO 

Sted: Møterom Lyderhorn (Stiftelsen Betanien, hovedbygg 4 etasje). 

 

Sak 12/2019: Informasjon fra leder 

I Tronds fravær ber Brukerutvalg referent Dag L Thomassen om å lede møte. 

Thomassen informerer om at vedtak knyttet til sykehusets mulige overgang til A/S vil fattes i juni. 

Merknader fra brukerutvalget: 

Brukerutvalget vil være oppmerksom på om Betanien sykehus, uavhengig av organisasjonsform, 

evner å ivareta den tillitsbaserte medmenneskelighet i møte med pasienter, pårørende og ansatte 

som utvalget nå synes å merke er tilstede i sykehuset. Styring og kontroll må ikke bli det viktigste 

en jobber med. 

Sak 13/2019: Deltakelse i Klinisk etikk komite 

Thomassen informerer om at det i Stiftelsen Betanien Bergen (SBB) siden 2008 har vært 

etablert KEK. Betanien sykehus etablerte eget KEK i 2018. Den kliniske etikk-komiteene skal 

bidra til høynet etisk bevissthet og til å kvalitetssikre vanskelige verdiavveininger i sykehuset, 

til beste for helsepersonell, pasient og pårørende.  

I det nasjonale mandatet fremheves at det i KEK bør være brukerrepresentasjon. 

 

Vedtak:  

Brukerutvalget er positive til reetableringen av KEK og ønsker å bidra med to 

representanter inn i komiteen. Fra brukerutvalget velges: 

Trude Aarset 

Pål Vallevik 
 

Sak 14/2019: Vurdering av KEK kontaktskjema eksterne 

KEK har hatt til vurdering et kontaktskjema for ikke ansatte og har bedt om innspill fra brukerutvalget 

Merknader fra brukerutvalget: 

Brukerutvalget mener at bruk av kontaktskjema kan gjøre terskelen for kontakt unødig høy.  

Utvalget foreslår at skjemaet brukes av KEK sin interne saksbehandler i samtale med den som 

henvender seg.  Skjema kan eks. navnes: 



Sjekkliste for saksforbereder knyttet til henvendelser fra ikke ansatte. 

 

Sak 15/2019 Møteplan 2019/2020 

Møteplan som under vedtas. 

 Dag Dato Klokkeslett Møtested 

1. Mandag  26 august 12.00-14.00 Ulriken møterom, Vestlundveien 23, 4 
etg. 

2. Mandag  21 Oktober 12.00-14.00 Ulriken møterom, Vestlundveien 23, 4 
etg. 

3. Mandag  16  Desember 12.00-14.00 Ulriken møterom, Vestlundveien 23, 4 
etg. 

4. Mandag  24 Februar 12.00-14.00 Lyderhorn møterom, Vestlundveien 
23, 4 etg. 

5. Mandag 20 April 12.00-14.00 Lyderhorn møterom, Vestlundveien 
23, 4 etg. 

6. Mandag  25 Mai 12.00-14.00 Lyderhorn møterom, Vestlundveien 
23, 4 etg. 

 

Sak 16 /2019 Klagesak oppfølging 

Brukerutvalget ble av en pårørende kontaktet knyttet til klagesak. Brukerutvalget svarte ut saken. 

Etter henvendelsen har sykehusdirektør avholdt møte internt for å påse at sykehuset korrigerer 

eventuelle feil/mangler. 

Vedtak: 

Brukerutvalget ber om at direktør orienterer om utfallet av saken 

Brukerutvalget ber leder for brukerutvalget utarbeide forslag til en retningslinje som sikrer at 

henvender får svar så raskt som mulig. 

 

Sak 17/2019 Eventuelt 

Matservering: 

 Medlem i utvalget er inspirert av matserveringstilbudet ved Lillehammer sykehus. Her får pasienter 

velge mellom flere menyer til middag. Medlem etterspør om sykehuset kan innføre tilsvarende. 

Håndhygiene: 

Medlem ønsker informasjon om hvordan sykehuset ivaretar håndhygiene. 

Trening og behandling 

Medlem ønsker informasjon om hvordan dette tilbudet er i DPS og BUP på neste møte 26 august 

 

 



03.06.2019  

Slik notert: Dag Thomassen 

 


