
 

NOTAT  
 
GÅR TIL: Styremedlemmer  
FORETAK: Helse Stavanger HF 
  
DATO: 20.06.2015  
FRA: Administrerende direktør  
SAKSBEHANDLER: Arild Johansen  
SAKEN GJELDER: Referat fra møte i brukerutvalget i Helse Stavanger den 27.05.2015 
 
ARKIVSAK: 2015/  
STYRESAK: /15  
 
STYREMØTE: 03.09. 2015  
 
Administrerende direktørs orientering til styret nr. 5/2015 pkt. 3  
 
Vedlagt følger referat fra møte i brukerutvalget i Helse Stavanger den 27.05.2015. 
  



Møtereferat 
 
 
 
 
Til: 
Brukerutvalget, Styret Helse Stavanger HF 

Kopimottakere: Brukerutvalget Helse Vest RHF og Styret i Helse Stavanger HF 
 
Tilstede:  Ragnhild Ottesen, Kjell Egil Førsund, Jan S. Torgersen, Odd Eskildsen, Liv Jakobsen, Lars 

Aksel Berge, Atle Mossige, Alexander Skålevik,  Oddrun Strand Rangnes. Aud Torild 
Fjellså,  Sverre Uhlving og Svanhild Gaupås 
Vara ikkje innkalt da bare et fravær var kjent. 
 

Forfall: Olaug Haaland, Alexander Skålevik 
Møtedato: 27. mai 2015   
Klokkeslett: 15.30 -18.00 
Møtenr: 4/2015 
Møtested: Møterom F311 Opplæringsavdelingen Psyk. 
Møteleder: Kjell-Egil Førsund 

Arkivref: 
 

 

Møtereferat - Brukerutvalget Helse Stavanger HF 27. mai 2015 
 
Sak 28/15 Orientering om hvordan krav til universell utforming blir  

ivaretatt ved innkjøp / ulike anskaffelser i sykehuset.  
ved innkjøp og kontraktsjef Kariann Bigseth. 
 
Det ble gitt en fin orientering om lover og forskrifter som regulerer anskaffelser i offentlig 
sektor og foretakets praktisering av disse. 
Presentasjon vedlagt referatet. 
 

Sak 29/15 Orientering om situasjonen i Psykiatrisk divisjon, med henblikk på stort media 
fokus den siste tiden. v/ Fagdirektør Sverre Uhlving 

 
 Fagdirektøren ga en orientering om hvordan foretaket vurderer saken og han beklaget 

sterkt den uheldige situasjonen som hadde oppstått.  
 Oppfølgingsspørsmål ble besvart og brukerutvalget sa seg fornøyd med orienteringen. 

Brukerutvalgets leder, nestleder og brukerutvalgsrepresentanter fra psykiatri og rus er 
invitert til Adm. dir. sitt dialogmøte med brukerne innen psykiatri den 3. juni. 

 
Sak 30/15 Godkjenning av innkalling og referat fra møtet 18. mars 2015 
   Referat og innkalling godkjent. 
 
 
Sak 31/15 Styresaker til styremøtet 4. juni - orientering v/ S. Uhlving. 
 

Fagdirektøren ga en grei oversikt over neste styremøtes saker. Den økonomiske 
situasjonen i foretaket er fortsatt krevende, vi har et lite overskudd også denne måneden, 
men ligger ca. 34 mill. etter budsjett hittil i år.  
Det er lønnsutgifter som representerer den største budsjettoverskridelsen.  Ellers 
anbefaler SU at brukerutvalget leser styresakene om samarbeid med private aktører - sak 
57/15 og Forbruk av radiologiske undersøkelser i Helse Stavanger HF - sak 58/15 
 
 
Link til styresakene: http://www.sus.no/OMOSS/STYRET/Sider/side.aspx 

http://www.sus.no/OMOSS/STYRET/Sider/side.aspx


 
 

 
 

 
 
 
Sak 32/15 Oppfølgingssaker / Orienteringssaker 
 

- Den årlige fellessamlingen i Helse Vest i Stavanger 2. og 3. juni 
7 deltager fra Brukerutvalget vil være tilstede. Leder gir en kort orientering om 
arbeidet i vårt BU 2. dag. 

- Virksomhetsplan for Brukerutvalget – innkalt til første arbeidsmøte 28. mai. 
- Brosjyre om Brukerutvalget, bearbeidet utkast fra kommunikasjonsavdelingen 

foreligger, eventuelle kommentarer innen 31. mai. I det forelagte utkastet er siste 
side blank, det ønskes inn en liten henvisning til pasient og brukerorganisasjonene på 
denne siden. Dersom ingen kommentarer går brosjyren i trykken og vil være ute i 
foretakets ulike poster, venterom etc. før ferien. 

- Forslag om ytterligere en brukerrepresentant i PET – prosjektet. Det ble vedtatt at 
Rolf Retz, leder i prostatakreft foreningen går inn i prosjektgruppen for PET. Atle 
Mossige er tidligere oppnevnt i styringsgruppen. 

- Evt. kommentarer til retningslinjer og honorar. Helse Vest og Helse Stavanger har 
vedtatt retningslinjer for brukermedvirkning i 2014.  
Disse blir håndhevet likt både i RHF-et og HF-ene. Arbeidsmøter, opplæring etc. blir 
ikke honorert, men kostnader dekkes. Honorar utbetales for brukermedvirkning i 
prosjekt, utvalg etc. og ordinære brukermøter. 

 
Sak 33/15 Tilbakemelding fra medlemmene vedrørende deltagelse i prosjekter etc. 

Jan T. 
Stor aktivitet i utbyggingsprosjektet. Skisseprosjektet skal leveres 31. mai. Høringsutkast 
vil foreligge og skal sendes ut 24. juni med frist for tilbakemelding i slutten av september. 



Høringsutkastet vil bli sendt brukerutvalgets medlemmer, det forventes at 
brukerutvalget har innspill til høringen. 
Odd E. Klinisk etisk komite` planlegger nytt seminar til høsten, mer info foreligger over 
ferien. 
Liv J.  
Deltatt på brukerrådet i i Dalane DPS, et nyttig utvalg som verdsetter 
brukermedvirkningen. 
Det har vært møte i prosjektet vedrørende selvmordsforebygging. 
Brobyggerforum i Sola DPS. Det jobbes der med å samordne tjenestene for nedslagsfeltet 
som er Sola kommune samt Hillevåg/Hinna i Stavanger kommune. 
 

 
Sak 34/15 Eventuelt – Ingen saker. 

 
 

God sommer! 
 

Neste møte i brukerutvalget 26. august 2015.  
 
 
Svanhild Gaupås 
Referent. 
 


