
Referat fra møte i Brukerutvalg Betanien sykehus- 2020 
 

 

Dato: mandag 24.02.2020 

 

Tid: 12.00-14.00 

Sted: Møterom V23 (Stiftelsen Betanien, hovedbygg 4 etasje). 

Tilstede: Pål Vallevik, Trude Aarseth, og Eli Julseth Birkhaug (referent)  
 

Frafall: Anniken Haukanes, Ruth Helene Knutsen, Trond Steinsland 

Agenda: 

01/2020: Presentasjon av utvalget – O 

Merknad: Kort presentasjon av de tilstedeværende. På grunn av frafall gjentas presentasjon neste 

møte.  

02/2020: Årsmelding – V 

Merknad: Gjennomgang av årsmelding  

Vedtak: Årsmelding godkjennes med en merknad.  

03/2020: Gjennomgang mandat – I 

Merknader: Gjennomgang av gjeldende mandat  

Vedtak: Brukerutvalget tar info til orientering. Nytt mandat er under utarbeiding og følges opp i 

neste møte.  

04/2020: Info om ny organisering Betanien sykehus AS – I 

Merknader: 

Vedtak: Brukerutvalget tar informasjon til orientering.  

05/2020: Brukerundersøkelser i Betanien sykehus -2020– I 

Merknad: Vi har som mål å utføre pasienterfaringsundersøkelser på avdelingene hvert 2. år. 

Pasienterfaringsundersøkelse skal følges opp med handlingsplan og svar skal legges ut på nettsiden 

til Betanien sykehus AS.  

 Nytt fra i 2020, brukerundersøkelse for utskrivningsklare pasienter i sengepostene. 5 års 

prosjekt i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI). Nasjonal undersøkelse.  

 Høstens pasienterfaringsundersøkelse: Dagkirurgisk avdeling, BUP og evt røntgen avdeling.  

Vedtak: Brukerutvalg tar info til orientering. Ansvarlig for undersøkelsene, Nina M Heggøy sender 

spørreskjema til info for brukerutvalget   



06/2020: Styre Betanien sykehus AS – I/B 

Merknader: Leder for brukerutvalget er med i styre i Betanien sykehus som observatør. Har talerett 

og kan fremme forslag. Valg av varamedlem  

Vedtak: Nestleder Trude Aarseth stiller som vara dersom fast medlem Pål Vallevik ikke har anledning 

å møte. 

07/2020: Møteplan 2020 – I/D/B 

Merknader: Møter satt opp frem til sommeren. Ønske om bli bedre kjent med sykehuset og i den 

anledning kan man å invitere enhetsledere og legge opp til omvisning i de forskjellige avdelingene.  

Vedtak: Neste møte er satt opp til 27.04.2020 kl. 12.00-14.00. Ønske om å invitere enhetsleder 

psykisk helse Silje B. Vigsnæs  

 

Bergen 24.02.20  

Eli J Birkhaug  

 

 


