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Referat Brukerutvalg Betanien sykehus AS 
 
Dato: mandag 25.11.21  
Tidspunkt: kl.12.00-14.00  
Møtested: Ulriken møterom, Vestlundveien 23, 4 etg  
Innkalte: Pål Vallevik (leder), Trude Aarseth, Ilse Henriksen, Enhetsleder Pål- Inge Sæbø på sak 13 og Eli J. Birkhaug  
(referent)  
Ikke tilstede: Anniken Haukanes og Trond Stensland 
 

Saksnr. Referat: 
11-2021 
 
 

Velkommen og presentasjon av medlemmene brukerutvalget v. Pål  
- Medlemmer i brukerutvalget presenterer seg  

12-2021 
 

Info om regionalt brukerutvalgstreff Helse vest) v. leder  
- Alle brukerutvalg som er knyttet til Helse vest har en felles møteplass.  Leder for brukerutvalget 

prøver å finne ut av hvordan Brukerutvalget i Betanien sykehuset kan bli med i dette fellesskapet.  
13-2021 Informasjon om somatisk helsetjeneste ved enhetsleder Pål- Inge Sæbø.  

- Info om utbygging og ombygging av dagkirurgisk avdeling. Drift går tilnærmet normalt. Uønskede 
hendelser på begynnelsen av året analysert og lagt til grunn for forbedring i drift.  

- Utbedring av område innenfor hovedinngang der vi og ha en dagtidsbetjent resepsjon. 
- Radiologisk avdeling- utført små utbedringer som gir bedre behandling inn mot pasientene  
- Laboratorium- hjemmeprøvetaking i samarbeid med Helse Bergen. Prioritert gruppe får tilbud om 

dette. 
 

14-2021 
 

Ventetid psykisk helsevern - diskusjon i brukerutvalg innledning ved leder Pål Vallevik  
- Fastlegens rolle. Det bør være lav terskel for å ta inn pasienter. Bør gjøres en vurdering av 

spesialisthelsetjenesten der man er i tvil m rettigheter. En avvisning kan oppleves grei dersom det er 
gjort en skriftlig vurdering med begrunnelse. Vurderingssamtaler der man er i tvil bør tas i bruk for 
både for barn og voksne. Ikke sykeliggjøre men synliggjøre normale reaksjoner. Fokus på hele 
mennesket  

  

15- 2021 Møtetider 2022, forslag 27.01.22, 31.03.22, 02.06.22 Kl. 12-14  
- Forslaget passer og legges inn i Outlook v. sekretær  

 

16-2021 
 

Info om aktuelle saker til styremøte 2. desember 2021 v. direktør Eli Birkhaug  
 

17-2021 Eventuelt 

 
 
Bergen  
Eli J Birkhaug  
 
 


