
Referat fra møte i Brukerutvalg Betanien sykehus- 22.10.2020 
Dato: Torsdag 22.10.2020                                                                                                                                 

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                                                                                                     

Besøk: Smittevernsansvarlig sykepleier BS Kjersti H. Dagestad (sak 26)                                                                  

Enhetsleder somatikk Pål-Inge Sæbø (sak 25)  

Sak: 22/2020: Presentasjon av V27 og nasjonal nettverksbygging  
Merknad: Info om V27, prosjekt med midler fra Helsedirektorat fra tidlig 2000 tallet, og videre økt 

ramme for drift under BUP. 2017 fikk BUP (V27) oppdrag om å lede nasjonalt nettverk for de som 

behandler barn og unge som har vært utsatt for seksuell skadelig adferd. Videre kom det er oppdrag 

om å bygge kunnskap og kompetanse om seksuell skadelig adferd barn og unge (SSA nasjonalt). 

Kunnskapen skal implementeres i alle regioner/BUP-er – ikke bare i store byer som Bergen og Oslo. 

Prosjektet går ut 2021                                                                                                                                  

Vedtak: info tas til orientering.  

Sak: 23/2020: Saker som skal opp i styremøte 19. november 

Merknad: Gjennomgang av saker som skal opp i neste styremøte                                                                      

Vedtak: Informasjon tas til orientering.  

Sak:24/2020: Hensiktsmessig bruk av lokalene i 1. etg til bruk for dagkirurgisk virksomhet og 

resepsjonsområde- hvordan få hjelp av brukerutvalg til utbygging dagkirurgisk avdeling og 

resepsjonsområde.  

Merknad: Enhetsleder Pål Inge Sæbø orienterte om hensiktsmessig bruk av lokaler 1. etg. Styre har 

støttet forslag om utbygging/ ombygging 1 etg til bruk for dagkirurgiske pasienter. Brukerutvalget blir 

representert i prosjektet i det som omhandler resepsjonsområdet. (mottak og avslutning av 

pasientkontakt). Trude deltar i dette arbeidet, med Anniken som stedfortreder.                                     

Vedtak: Brukerutvalg tar informasjon til orientering og deltar i arbeidet når den tid kommer.   

Sak: 25/2020: Info om pårørendeseminar Solstrand 

Merknader: Følger opp sak fra forrige møte. Nettverksterapi-Inkludere nettverk til den som trenger 

behandling. LPP (landsforeningen pårørende til psykisk syke) har etablert Møteplassen. Møteplassen 

er tilbud for fagpersoner og pårørende for å møtes på «nøytral» grunn og diskutere aktuelle 

overordnete saker.                                                                                 

 Vedtak: Brukerutvalget tar informasjon til orientering.  

Sak: 26/2020: Status beredskap og beredskapsarbeid  

Merknad: Smittevernsansvarlig sykepleier Kjersti H. Dagestad informerte om beredskap og 

smittevernsarbeidet, Beredskapsplan – fargekoder. Ukentlige beredskapsgruppemøte.  Vaksinering 

av ansatte, pasientnære først. Rutiner ved besøk utenfra.                                                                                       

Vedtak: Info tas til orientering  

Bergen 22.10.20 Eli J Birkhaug (ref.)  

 



 

 


