
Referat fra møte i Brukerutvalg Betanien sykehus 
 
Dato: 26 August 2019 
 
Tid: 12.00-14.00 
Sted: Møterom Ulriken (Stiftelsen Betanien, hovedbygg 4 etasje). 
Tilstede: Trond, Pål, Trude og Nina(ref.) 
Frafall: Ruth 
 
Agenda: 

18/20019 Informasjon fra leder 

• Samtale med RIO ift deltakelse 
o Leder informerer om at ny repr. I brukerutvalget fra Rio 21. oktober. Ronny Rene 

Nilsen 
• Nye retningslinje for brukermedvirkning vedtatt 

o Leder Informerer om nye retningslinjer 

Vedtak: 
Styret vedtar nye retningslinjer for brukerutvalg i Betanien sykehus med følgende spesifisering: 
Årlig honorering: 15.000 kr for leder og 7500 kr for nestleder. 
Styret ber leder av brukerutvalget og sykehusdirektør om å implementere endringer i drift fra 01.01.2020. 

 

19/2019 

• Samtale knyttet til leder og nestlederverv 
o Trude Aarseth melder seg som nestleder fra neste møte til ut år 2020 
o Pål Vallevik melder seg som leder fra neste møte til ut år 2020 

20/2019 

• Direktør ber brukerutvalg lage rutine knyttet til hvordan utvalget svarer ut mailer som 
kommer til brukerutvalgets epostadresse, herunder svarfrister. 

o Rutine: leder og nestleder leser sykehusmail hver dag. Leder svare at de har mottatt 
mail snarest og svar/behandling foreslår blir gitt innen 14. dager. Pål sjekker med 
Helse Vest, hvordan rutine de har med tilbakemelding. 

o Leder og nestleder må få betaniensykehus.no mail, som må ha en varsling til private 
mail 

21/2019 

Informasjon fra direktør 

• Info klagesak (sak 16/2019) 
o Trond referere fra Sykehus direktør. Hun har tatt kontakt og snakket med «klager». 

Det er ikke kommet «etteklage» etter denne samtalen. 
o Pasient- og brukerombud informerer de om brukerutvalgene? Leder og nestleder 

sjekker opp til neste.  
 

  



22/2019 (13.10-13.35) 

Oppfølging av sak 17/2019 

• Info om håndhygiene  
o Utsetter til neste møte 

• Info om trening i psykisk helsevern 
o Utsettes til neste møte 

 

23/2019 (13.35) 

Musikk kafe:  

• Informasjon fra Maria Hauser. Trond informerer og gir tilbakemelding til Maria om innspill til 
alternative bruksområder 

o Brukerutvalget befarer Musikk kafe neste møte og takker Maria for at de får komme 
med innspill. 

o Åpen og positiv til aktiviteter. Eksempel til innspill: «Grønne gleder». Bær og 
Plommetrær – safting og sylting? Rotgrønnsaker høsting og lage sunn mat? Kan dette 
være aktiviteter som kan passe oss? Keramikkverksted, litt skeptisk - må være 
ordentlig, kompetente keramikere. Dyrt? 

o  

 

 

Nina Misje Heggøy (ref.) 
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