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 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 
 

Forfall: Olaug Haaland,  
Møtedato: 22. april 2015   
Klokkeslett: 15.30 -20.00 
Møtenr: 3/2015 
Møtested: Møterom F311 Opplæringsavdelingen Psyk. 
Møteleder: Kjell-Egil Førsund 

Arkivref: 
 

 

Møtereferat - Brukerutvalget Helse Stavanger HF 22. april 2015 
 
Sak 18/15 Orientering fra utbyggingsprosjektene v/ prosjektdirektør Kari Gro 

Johanson. Presentasjon er vedlagt referatet. Prosjektdirektøren inviteres til 
brukerutvalget til høsten slik at brukerutvalget blir orientert om utviklingen i 
sykehusprosjektet.  

 
Sak 19/15 Orientering om arbeidet med Kreftforløp – Status ved Kvalitetsrådgiver 

Sissel Eike Pettersen. Informasjon til pasient ved 3-4 ulike kreftforløp ble 
utdelt i møtet. Et viktig suksesskriterium for dette arbeidet er etablering av 
stillinger til forløpskoordinatorer.  Presentasjon er vedlagt referatet. 

 
Sak 20/15 Godkjenning av innkalling og referat fra møtet 28. januar 2015 
   Referat og innkalling godkjent. 
 
Sak 21/15 Tilbakemelding fra medlemmene vedrørende deltagelse i prosjekter etc. 
 Oversikten over brukermedvirkning i prosjekter etc. er nå ajourført og sendes 

ut sammen med referatet. Nye prosjekter er lagt inn og ikke eksisterende 
prosjekter er strøket. Kontaktforumet i LMS ble nedlagt for et par år siden. Da 
det opplevdes for lite behov etter at mye av aktiviteten hadde «satt seg» 
Organisasjonsprosjektet i voksenpsykiatri ble avsluttet våren 2014.  

 Det er noen prosjekter, bl.a. IKT – prosjektene der det oppnevnes 
brukerrepresentanter og hvor representantene ikke blir innkalt. Det er sendt 
forespørsel om årsak til dette. 

 Oddrun S.R. Deltar mandagene på lunsj-møtene i SESAM, interessante faglige 
innslag  
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Alexander S. Recovery forum - hvordan implementere begrepet recovery i de 
ulike psykiatriske enheter. Begrepet omhandler likemannsarbeid og 
erfaringsoverføring. Pasienten skal få mestringsfølelse og en skal bygge på 
pasienten/klientens styrker. 
Det er satt ned 2 arbeidsgrupper som skal arbeide med arbeidsbeskrivelser og 
planer for likemannsarbeidet.  Så langt er det ansatt 9 likemenn i psykiatrisk 
divisjon. 
Odd E: Etisk komité arrangerte seminar 15. april «Når pasienten blir skadet – 
hva gjør det med legen/helsearbeideren» Forelesere var Fagdirektør Sverre 
Uhlving, som fortalte om egen opplevelse og førsteamanuensis Terje Mesel fra 
Universitetet i Agder som belyste med fortellinger og teorier begreper som 
skyld, skam, ha ansvar – ta ansvar. Godt frammøte. 
Aud Torhild F har deltatt i 1. møte i Ernæringskomiteen. Dokument for ny 
Ernæringsstrategi ble lagt fram. Det arbeides med å finne resurser for en 
stilling for Fagansvarlig Ernæring. For å starte opp arbeidet prøver enn å 
frigjøre kapasitet tilsvarende ½ stilling til prosjektleder for arbeidet. 
 
Brukerutvalget stilte spørsmål om hvordan etiske refleksjoner ble brukt i 
forbindelse med ledelse av Sykehuset. 
 
Det ble også etterspurt en orientering fra innkjøp om hvordan krav til universell 
utforming blir ivaretatt ved anskaffelser i sykehuset. 

 
Sak 22/15 Oppfølgingssaker / Orienteringssaker 

• Brukerutvalget fikk god tilbakemelding i møtet med ledergruppen 21. 
april. Forslag til Virksomhetsplan for brukermedvirkning ble lagt fram. 
Se sak 24. Det ble orientert om brosjyre som er utarbeidet, den 
oversendes ledergruppen for godkjenning. 

• Årlig fellessamling for brukerutvalgene i Helse Vest, Stavanger 2. og 3. 
juni lunsj til lunsj. Det er ønskelig at alle brukerrepresentanter som har 
mulighet deltar i samlingen. Programmet sendes så snart det foreligger. 

• Det er gjennomført samtaler/intervju for etablering av ungdomsråd. En 
har funnet fram til 10 representanter til rådet, alder fra 13 til 23 år. 
Første møte er planlagt til 16. juni, Leder av Brukerutvalget vil bli 
invitert til det første møtet. 

• Revidert nettside. Det arbeides med at brukerutvalget får en mer sentral 
plassering på nettsiden. Viktig at representantene sjekker at navn og 
andre opplysning på siden er korrekt. Det ble tatt bilder i dette 
brukermøtet som skal brukes på nettsiden. 

  
Sak 23/15 Styresaker til styremøtet 29. april - orientering v/ S. Uhlving. 

Styremøtet avholdes i Pasienthotellet fra kl. 08.00 – 12.00. Det er avsatt 20 
minutter til Brukerutvalget i dette styremøtet. Etter lunsj er det Styreseminar – 
med Sykehusutbygging som hovedsak. Leder av Brukerutvalget er invitert. 
Fortsatt et uønsket økonomisk resultat i foretaket, minus 30 mill. i forhold til 
budsjett. Måned 3 var noe bedre enn de to foregående. Det er stort fokus på 
hvordan en skal få bort «korridorpasientene», det er egen sak i styret den 29. 
Det skal etableres en ny mottaks og utredningspost i MOBA. Denne skal 
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inneholde poliklinisk «diagnosesenter» som en håper å startet opp innen 1. 
oktober. Det er godkjent stilling til seksjonsoverlege og avdelingssykepleier 
som skal starte opp snarest, de skal planlegge den nye enheten og drive 
diagnosesenter halv tid fram til hele enheten er etablert ved årsskiftet 15/16. 
Foretaket har lang liggetid, noe over landsgjennomsnittet. Stort fokus på å 
redusere liggetiden. 
Alle saksdokumenter tilgjengelig på foretakets hjemmeside, nettadresse under. 
 
http://www.sus.no/OMOSS/STYRET/Sider/side.aspx 

 
 
Sak 24/15 Virksomhetsplan for brukerutvalget 
 Skisse for Virksomhetsplan for brukermedvirkning ble svært positivt mottatt i 

ledergruppen 
Det skal settes ned en arbeidsgruppe med 2-3 divisjonsdirektører, 
representanter fra brukerutvalget og som skal jobbe videre med skissen og 
legge fram en bearbeidet utgave for ledergruppen til høsten, Gaupås/Uhlving er 
ansvarlig for å sette dette arbeidet i gang. 

 
 
 
 
 

http://www.sus.no/OMOSS/STYRET/Sider/side.aspx
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Sak 25/15 Forslag til møteplan for høsten 2015 
  Den forelagte møteplanen for høsten 2015 ble godkjent uten endringer. 
 
Onsdager fra 15.30 – 17.30. 
Styremøter, Helse Stavanger HF Brukerutvalgets møter 
3. september (torsdag) 26. august 
14. oktober (onsdag) 7. oktober 
19. november (torsdag) 11. november 
16. desember (onsdag) 9. desember 
 
 
Sak 26/15 Brosjyre om brukerutvalget 

Et bearbeidet forslag til brosjyre om brukerutvalget ble lagt fram. Noen små endringer 
ble vedtatt i møtet. Med disse endringene sendes brosyren til Ledergruppen for 
godkjenning. Utgifter til trykking må avklares. 
 

Sak 27/15 Eventuelt 
• Brukermedvirkning i forskning. Forskningsdirektøren ønsker dialog med 

brukerutvalget vedrørende brukermedvirkning i forskningsprosjekter. Det 
foreslås møte med 8. mai kl. 10. Kjell-Egil Førsund, Ragnhild Ottesen og Lars 
Aksel Berge møter fra Brukerutvalget og Uhlving/Gaupås deltar. 

• Møtegodtgjørelse og reiseregning 
Kort repetisjon av rutiner. Utbetalinger fortas før ferien og før jul. Sekretær 
håndterer møtegodtgjørelser for ordinære brukermøter. Reiseregninger og 
godtgjørelser for prosjektdeltagelse må den enkelt deltager legge fram selv. 
Deltagelse må dokumenteres ved referater eller noe som er attestert av 
prosjektleder. Evt. krav om tapt arbeidsfortjeneste må dokumenteres med 
lønnslipp e.l. der lønnstrekk framgår. Reiseregningsformular ble sendt ut etter 
første møte. 

• Prosjekt for etablering av PET-skanner. Atle Mossige deltar i prosjektet 
vedrørende etablering av nytt PET-senter. 

 
 

 
Neste møte i brukerutvalget 27. mai 2015.  
 
 
Svanhild Gaupås 
Referent. 


