
Referat fra møte i Brukerutvalg Betanien sykehus- 07.09.2020 
 

Dato: Mandag 07.09.2020  

Tid: 12.00-14.00 

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

Tilstede: Pål Vallevik, Trude Aarseth, Anniken Haukanes og Eli Julseth Birkhaug (referent)  
Frafall: Ruth Helene Knutsen, Trond Steinsland 

Sak: 15/2020: Kort presentasjon av enhetsleder i somatikk Pål –Inge G. Sæbø. Status somatikk- 

utfordringsbilde  

Merknad: 4 avdelinger. Dagkirurgisk avdeling (DKA), radiologisk avdeling, laboratorium og merkantil 

avdeling. Informasjon om pågående prosesser i sykehuset. DKA, overgang fra engasjement til faste 

stillinger for kirurgene. Planer for ombygging av 1. etg for bruk- dagkirurgisk virksomhet. Styresak 

14.09.20. Ønske om mer langsiktige planer med nytt bygg. Radiologisk avdeling, utstyrsmessig bra, 

med nytt utstyr. 5 radiologer. Langåpent fra 0730-22.00. Samarbeid med Helse bergen (HUS). Lab: 

Utstyr har kapasitet til å ta flere prøver. Samarbeid med Helse Bergen, Olaviken og andre for å ta 

blodprøver. Plan om akkreditering i samarbeid med HUS. Merkantil avdeling skal levere gode 

kontortjenester til de andre avdelingene. Åpner opp for samhandling mellom avdelingene. Info om 

ivaretakelse av smittevernhensyn. 

Vedtak: info tas til orientering. Brukerutvalget inviteres til omvisning i somatisk enhet når Covid 19 

situasjonen tillater det. 

Sak: 16/2020: Saker som skal opp i styreseminar 14. og 15.09.20 

Merknad: Rapportering, ledelsens gjennomgang, tidsriktig bruk av areal DKA, strategi. Leder i 

brukerutvalg møter fast i styre 

Vedtak: Informasjon tas til orientering.  

Sak: 17/2020: Pågående og nye prosjekter i Betanien sykehus presentert av spesialrådgiver Dag 

Thomassen.  

Merknader: Over 20 prosjekter i sykehuset. Presenterer de 6 største med status  

 Overgang DIPS Arena (ODA) pasientadministrativt system som skal erstatte DIPS Classic. 

Opplæring starter for psykisk helsevern neste uke  

 Lederopplæring i kvalitetsforbedring. Følger forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring fra 

2017. 3 av 5 samlinger gjennomført. To siste samlingene utsatt pga Covid-19, med blir 

gjennomført i 2020 

 Prosjekt Hensiktsmessig varebestilling. Målsetning, bedre flyt mht varebestilling og 

fakturering  

 Behovstilpassete og tidsriktige lokaler til dagkirurgisk avdeling  

 Innføring av nytt saks/ arkivsystem – Elements  

 Innføring av nytt kvalitetssystem, Netpower. Omfatter prosedyrer og avvikssystem   

Vedtak: Informasjon tas til orientering.  



Sak:18/2020: Pårørendeseminar – info fra Trude som deltok på pårørende seminar Solstrand  

Merknader: godt seminar, aktuelle tema.  

Vedtak: Brukerutvalget tar informasjon til orientering.  

Sak: 19/2020: Inngangsparti Betanien  

Merknad:   

 Observert at døren ved inngang går igjen uten at den stopper dersom noen er på vei 

gjennom døren.  

Vedtak: Eli melder avvik til teknisk avdeling / stiftelsen  

20/2020: Brukerutvalg – mulighet for å møte på Lundefuglen når aktivitet der.  

Merknader: Brukerutvalgsmedlemmer - være tilgjengelig for brukere. Kunne løfte saker til 

brukerutvalget 

Vedtak: referent kontakter psykoseavdeling for åpningstider i høst og vinter. Tilbakemelder til 

brukerutvalget  

Sak 21/2020: Diskusjon om diverse dilemma mht rolle som brukerrepresentant    

Merknad: hvordan sikre god og trygg oppfølging når man er bekymret for psykiske helse hos ansatte 

innen feltet. 

   

Bergen 07.09.20  

Eli J Birkhaug (ref.)  

 

 


