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Møtereferat - Brukerutvalget Helse Stavanger HF 18. mars 
 
Sak 8/15 Orientering fra Pasient og brukerombudet i Rogaland. Gro Bergfjord  

Pasient og brukerutvalget orienterte om ombudets virksomhet i det siste året. 
Årsmelding for 2014 ble delt ut i møtet. Det var tid til spørsmål og kommentarer. 
Det var enighet om at i klagesaker der systemsvikt er en del av problemområdet 
kunne det være hensiktsmessig med samarbeid mellom brukerutvalget og 
ombudet, og om mulig gi en felles uttalelse til foretaket. 
Departementet har bestemt at for dette året skal Pasient og brukerombudene i 
hele landet ha fokus på – Barn med store hjelpebehov og – Brukermedvirkning. 

 
Sak 9/15 Orientering om « Forbedret håndhygiene hos pasienter» Smittevern leder 

Marit Mathisen. 
 Det ble orientert om et prosjekt der en ønsker å formidle betydningen av god 

håndhygiene til pasientene, dette siden pasienter i sykehus er mer utsatt for å få 
infeksjoner enn ellers i samfunnet. Det er viktig at pasienter og pårørende gis 
god informasjon og således kan bidra til å redusere smittespredning ved å 
praktisere god håndhygiene. Forslag til spørreskjema ble delt ut, dersom noen 
har innspill i forhold til dette sendes det til FFU (Svanhild) før påske. 

 
Sak 10/15 Godkjenning av innkalling og referat fra møtet 28. januar 2015 
   Referat og innkalling godkjent, med rettelse på møteleder, der skal det stå FFU 
   Uhlving, Gaupås.  
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Sak 11/15 Deltagelse i Prosjekter utvalg. 
 Oversikt over deltagelse i prosjekter, utvalg etc. var sendt ut og ble gjennomgått i 

møtet. Prosjekter som manglet deltagelse på grunn av utskiftninger i 
brukerutvalget ble erstattet, og et par prosjekter viste seg å være avsluttet. Et nytt 
prosjekt ble lagt til – deltagelse i Ernæringskomiteen. Oversikten ajourføres og 
sendes ut når noen avklaringer er gjennomført. 

 
Sak 12/15 Tilbakemelding fra medlemmene vedrørende deltagelse i prosjekter. 
 Olaug Haaland: Arbeidsutvalget for habilitering og rehabilitering.  
 Tema for neste «Møteplassen» skal være slagrehabilitering, det skal settes ned en 

arbeidsgruppe som skal utarbeide program. Oddrun Strand Rangnes deltar. 
 
Jan Torgersen: Brukerutvalg for sykehusprosjektet. Til nå har 
organisasjonsutvikling hatt stort fokus og det tas imot forslag til slagord for 
utbyggingsprosjektet. Prosjektet har egen nettside på foretaket område sus.no.  

 
Utbyggingsprosjektet er nå i konseptfasen med skisseprosjekt, skisseprosjekt 
rapport skal leveres før ferien (31. mai) og hele konseptrapporten skal være ferdig 
vinteren 2016. Prosjektdirektør Kari Gro Johanson kommer i neste møte i 
brukerutvalget og orienterer om konseptfasen og den videre framdriften i 
prosjektet. 
  

Sak 13/15 Oppfølging/Orienteringssaker 
 

- Evalueringsskjema fra møte i Bergen 11. februar. Skjema samlet inn og oversendt 
Lexow i Helse Vest.  

- Brukerutvalgets skal møte i styret 29. april. Møte avholdes i Pasienthotellet fra 12 
til 16.  

-  Leder og nestleder skal møte ledergruppen i deres møte 21. april. Klokkeslett ikke 
avtalt. 

- Den årlige fellessamlingen i Helse Vest blir i Stavanger 2. og 3. juni Sola 
Strandhotell fra lunsj til lunsj. Programmet er ikke klart. 

- Arbeidet m/etablering av ungdomsråd. Det har meldt seg 13 kandidater fra 13 – 23 
år. Disse skal intervjues før påske for å prøve å finne fram til ei «passende» 
gruppe. 

- Revidert nettside. Det skal inn noen bilder. Evt. innspill sendes sekretær.  
 

 
Sak 14/15 Styresaker til styremøtet 26. mars 2015. - orientering v/ S. Uhlving. 
  Fil adresse under for styredokumenter 

http://www.sus.no/OMOSS/STYRET/Sider/side.aspx 
For nye medlemmer i brukerutvalget er Administrerende direktørs 
driftsorienteringer til styret grei og lese, den gir et godt bilde av foretaket, hva vi 
lykkes med og utfordringene våre. Virksomhetsrapporten går på tallmateriale som 
økonomitall, sykefravær, fristbrudd, korridor pasienter etc. P.t. for mange 
fristbrudd og mange korridor pasienter. Store økonomiske utfordringer de to 
første månedene, store lønnsutgifter er hovedårsaken. Det er satt ned mange 
prosjekter, P15-prosjekter hvor en håper på å snu den negative trenden. Det er 
også satt nytt fokus på rekruttering for å hindre stor bruk av dyr innleie. 
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Årsregnskapet for 2014 skal legges fram. Styringsdokumentet fra eier skal 
gjennomgås og er en viktig sak i møtet, se innkalling under. 

 
 

Sak 15/15 Virksomhetsplan for brukerutvalget 
Arbeidsgruppen som består av Jan S.T., Atle M, Lars Aksel B. og Kjell Egil F. 
fortsetter arbeider og legger fram et forslag for utvalget over påske. 
 

Sak 16/15 Brosjyre om brukerutvalget 
Et første utkast er utarbeidet og sendt medlemmene, eventuelle kommentarer eller 
forslag sendes leder.  
 

Sak 17/15 Eventuelt 
Det ble vedtatt at ved neste møte skal det planlegges noe lenger tid, slik at en har 
litt bedre tid til å diskutere sakene. Møte kan vare til kl. 20. (om nødvendig) 

   
 

Neste møte i brukerutvalget 22. april 2015 OBS langt møte til kl. 20. 
 
Svanhild Gaupås 
Referent. 
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