
Referat fra møte i Brukerutvalg Betanien sykehus- 25.05.2020 
 

 

Dato: Mandag 25.05.2020  

 

Tid: 12.00-14.00 

Sted: Møterom Ulriken, Vestlundsveien 23  (Stiftelsen Betanien, hovedbygg 4 etasje). 

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

Frafall: Ruth Helene Knutsen, Trond Steinsland 

Agenda: 

Sak: 08/2020: Presentasjon av utvalget – O 

Merknad: Kort presentasjon av de tilstedeværende.  

Vedtak: info tas til orientering  

Sak: 09/2020: Årsmelding – V 

Merknad: Gjennomgang av årsmelding  

Vedtak: Årsmelding godkjennes med en merknad.  

Sak: 10/2020: 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.  

Sak:11/2020: Prosjekter og planer i Stiftelsen Betanien og Betanien sykehus. Betydning av 

etablering Betanien sykehus som AS  

Formål: 

Merknader: 

Vedtak: Brukerutvalget tar informasjon til orientering.  

Sak: 12/2020: Enhet psykisk helsevern og enhet somatikk presentasjon av ledere, og pågående 

arbeid Brukerundersøkelser i Betanien sykehus -2020– I v. enhetsleder Silje Benedicte Vigsnæs  

Merknad:   

 Kort presentert bakgrunn medlemmene i brukerutvalg.  

 Presentasjon av enhetsleder  

 Presentasjon av fokus arbeid innen psykisk helsevern  

 En enhet, voksne og barn og unge  



 Startet med felles undervisning for de to områdene 

 Fokus rus og psykisk helsevern  

 I perioden men Covid 19 pandemi, mye aktivitet men på en annen måte med video og 

telefonsamtaler. E- konsultasjon fått en oppsving, og de som kan nyttiggjøre seg dette 

fortsetter med dette. De som må komme fysisk til behandling gjør det. Noen pasienter har 

mistet tilbud i 1. linje og man lurer på om de pasientene som søker hjelp er sykere enn før 

Corona. Jevn strøm mht innleggelser.  

 Fokus på smittevernhensyn 

 Planlegger omvisning på sykehuset til høsten.   

Vedtak: Brukerutvalgets medlemmer tar info til orientering 

13/2020: Møteplan 2020 – I/D/B 

Merknader: Møter satt opp ut året. 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: Møtedager blir: 7. september, 19. oktober og 30. november Brukerutvalgets medlemmer tar 

info til orientering  

14/2020 Smittevern i avdeling i pandemisituasjonen, tiltak (håndhygiene mm) v. Kjersti Dagestad 

(smittevernsansvarlig sykepleier  

Merknad: 

 Beredskapsarbeid har vært et felles prosjekt for hele stiftelsen men og med ekstra fokus på 

virksomhetene.  

 Sykehjemmet hardt rammet med 3 dødsfall hos beboere, men positivt at 7 ble friskmeldt. I 

sykehuset ingen påvist smitte hos pasienter. Fokus på smitteforebygging, og ha nok ansatte i 

arbeid slik at pasienter kan få behandling. Beredskapsmøter redusert i hyppighet, og 

vurderes avsluttes. Lav terskel for å starte opp igjen  

Vedtak: Brukerutvalgets medlemmer tar info til orientering  

Bergen 25.05.20  

Eli J Birkhaug ( ref)  

 

 


