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Møtereferat - Brukerutvalget Helse Stavanger HF 28. januar 2015 
 
Sak 1/15 Godkjenning av innkalling og referat fra brukerutvalgsmøtet 10. desember 

2014 
Referat og innkalling godkjent uten kommentar. 

 
Sak 2/15 Ungdomsråd videre prosess. Orientering ved divisjonsdirektør Henning 

Garsjø og Marit Wirak (LMS) 
 Kort orientering om status for arbeidet med å etablere «Ungdomsråd» i Helse 

Stavanger. Godkjent mandat ble delt ut i møte, legges også ved referatet. 
 Ungdomsrådet vil ha 10 medlemmer. Ungdomsrådets leder har møterett i 

Brukerutvalget og leder i brukerutvalget skal ha møterett i Ungdomsrådet. 
 For oppnevning av medlemmer anbefales å ta kontakt med 

paraplyorganisasjonene FFO og SAFO samt Kreftforeningen som kan anbefale 
medlemmer fra sine ungdomsorganisasjoner. Wirak og Gaupås samarbeider for 
å komme videre med etableringen.  

  
Sak 3/14 «På hjemmebane» og status vedrørende forholdene rundt Ryfylke DPS. 

Orientering ved Divisjonsdirektør Inger Kari Nerheim og DPS-leder Roar 
Norås. 
IKN ga en fin orientering om status for arbeidet med en omorganisering av 
tilbudet ved Ryfylke DPS og prosjektet på hjemmebane. Presentasjon vedlagt 
referatet. Roar Norås svarte på spørsmål fra utvalget vedrørende det planlagte 
tilbudet i de tre Ryfylke-kommunene Hjelmeland, Strand og Forsand.  
Brukerutvalget stiller seg kritisk til nedleggelse av senger i DPS-et i Strand, 
selv om en beholder 1-2 brukerstyrte senger, poliklinisk tilbud og ambulante 
team styrkes, er de redd for at det totale tilbudet til pasienten svekkes.   
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Sak 4/15 Velkommen til Helse Stavanger – kort orientering ved Fagdirektør Sverre 

Uhlving. 
   Presentasjon vedlagt referatet. 

 
Sak 5/15 Styresaker til styremøtet 18. desember 2014 - orientering v/ S. Uhlving. 
  Fil adresse under for styredokumenter 

http://www.sus.no/OMOSS/STYRET/Sider/side.aspx 
Møteplan for styret gir oversikt over saker som er planlagt til behandlet, den kan 
gi nyttig info til brukerutvalget. 
Adm. direktørs driftsorientering gir et godt bilde over det som har hendt i 
foretaket siden siste styremøte. 
Foreløpig driftsresultat for 2014 viser et pluss på 40 mill. Foretaket hadde et 
budsjettkrav på pluss 75 mill. Det kan dermed se ut til at vi har et overforbruk på 
35 mill. det siste året. 
Budsjettkrav for 2015 er pluss 90 mill., dette gir store driftsutfordringer for 
inneværende år. 
Av andre viktige saker kan nevnes Sak 8/15 Plan for avvikle bruk av 
korridorplasser og Sak 13/15 Bruk av Tang i psykisk helsevern. 
Sykehusutbygging vil være fast tema sak i styremøtene framover.  
 

Innkalling til styremøtet i Helse Stavanger HF fredag 6. februar 2015 
St. Svithun hotell kl. 10 – 14. 
Styremøtet er åpent for publikum og presse 
 
Sak 1/15  B Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 2/15 B Godkjenning av protokoll og referat fra styremøte 18.12.2014 
Sak 3/15 B Årsplan styresaker 2015 
Sak 4/15 O Adm. direktørs driftsorientering til styret nr. 1/2015 
Sak 5/15 B Virksomhetsrapport pr. 31.12.2014, samt avviksanalyse - foreløpig 
   resultat 2014 
Sak 6/15 B Budsjettoppfølging - budsjett 2015  
Sak 7/15 B Årlig melding 2014 for Helse Stavanger HF  
Sak 8/15 B Plan for å avvikle bruk av korridorplasser 
Sak 9/15 B Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Stavanger HF 18.12.2014 
Sak 10/15 B Etablering av Helse Vest innkjøp HF   
Sak 11/15 O Risikovurdering av overordnede styringsmål 2014 – evaluering ved  
   årsslutt  
Sak 12/15 O HMS – gjennomgang av tiltak og resultater for reduksjon av vold og  
   trusler mot ansatte 
Sak 13/15 O Helse Vest RHF, internrevisjonen: Bruk av tvang i psykisk helsevern, 

  september 2014, presentasjon av rapporten.  
   Oppfølging av revisjonen i Helse Stavanger HF.  
Sak 14/15 O Tema sak: Sykehusutbygging 
Sak 15/15 O Tema sak: Beredskapsplaner  
    
Sak 6/15 Oppfølgingssaker / Orienteringssaker 

- Kort generell/praktisk info ved S. Gaupås 
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o Møteplanen for først ½ år er godkjent ønskes endringer for 
møtedager etc. kan dette tas opp for møtene til høsten. En forsøker å 
holde møtetid fra 15.30 – 17.30. (2 timer) 

o Innkalling sendes ut 1 uke før møtet. 
o Gjennomgang av honorarer, reiseutgifter etc. parkeringskostnader 

original bilag, deltagelse i utvalg, prosjekter etc. krever 
dokumentasjon referater e.l. 

o Refusjon for reiseutgifter og utbetaling av honorar skjer før 
sommerferie og ved årsslutt.  

 
- Danske sykepleierstudenter (Odense) til de psykiatriske sengepostene. 

Foreløpig dreier det seg om 2-3 studenter, ingen er rekruttert hittil, men 
divisjonen markedsfører seg overfor disse for å øke sykepleierdekningen i 
psykiatrisk divisjon. 

- Møte i Aula SUS 11. mars 2015 14 – 16 vedrørende kreftforløp og 
pasienterfaringer.  

- Bergen 11. februar. Flyet går kl. 08.00 – retur fra Bergen kl. 17.45. 
Svanhild påtar seg rollen som reiseleder, møter på Sola fra kl. 07.00 har 
billetter og booker for alle. 

- Gjennomgang av representasjon i prosjekter/utvalg – utsatt til neste møte. 
Oversikt over deltagelse legges ved referatet. 
 

Sak 7/15 Valg av leder og nestleder for neste periode i Brukerutvalget 
  Kjell-Egil Førsund ble valgt til leder og Ragnhild Ottesen er valgt til nestleder. 

 
Sak 8/15 Eventuelt 

Årsmeldingen oversendes styret til orientering. Ifølge styrets møteplan er det satt 
av tid for brukerutvalget i styremøtet 29. april. 
 
K.E. Førsund etterspør framdriften vedrørende etablering av Diagnosesenter i 
Helse Stavanger. Målsetningen var at dette skulle være på plass 1. april, det er hørt 
at åpning av et Diagnosesenter først kan skje til høsten av økonomiske grunner 
Brukerutvalget ønsker å sende en henvendelse til styret hvor det bes om at 
opprettelse av Diagnosesenter prioriteres m.h.t. åpningtidspunkt og driftsmidler.  
 
Pasientombudet har bekreftet orientering i neste møte i brukerutvalget 18. mars. 
 
Etter møtet 28. januar har sekretær mottatt melding om at det årlige møtet for alle 
brukerutvalgene i Helse Vest blir i Bergen 2. og 3. juni fra lunsj til lunsj. 
 
 

Neste møte i brukerutvalget 18. mars 2015  
 
Svanhild Gaupås 
Referent. 
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