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DATO: 11.01.2016 
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Administrerende direktørs orientering til styret nr. 1/2016 pkt. 10 
 
Det vises til vedlagte referater og protokoller. 
  



Møtereferat 
Deltakere:       
Ragnhild Ottesen 
Kjell Egil Førsund  
Odd Eskildsen 
Liv Jakobsen 
Atle Mossige 
Oddrun Strand Rangnes 
Olaug Haaland 
Aud Torild Fjellså 
Jan Salve Torgersen 
Vibeke Kaarstad 
Svanhild Gaupås 
Forfall:  
Sverre Uhlving 
Lars Aksel Berge, 
Alexander Skålevik 
 
Kopimottakere:  Sendes  styret og det regionale brukerutvalget til orientering. 
 
Møteleder: Kjell Egil Førsund 
Møtedato:  7. desember  2015 
Klokkeslett: 15.30-18.00 
Møtenr: 8/2015 
Møtested: St. Svithun Hotell 
Arkivref: 2015/1361 -  96397/2015  

  

Møtereferat - brukerutvalget Helse Stavanger - 07.12.2015 
 

Saksnr Emne  
56/15 Godkjenning av innkalling og referat 11. november 2015 

Innkalling og referat godkjent uten anmerkninger. 
  
57/15 Ungdomsrådet  

Hvordan jobber de, hva er de opptatt av. En liten tilbakemelding etter det først  
halvåret. v/ leder og nestleder.  Utsettes til over nyttår. 
 

  
58/15 Tilbakemelding fra medlemmene vedrørende deltagelse i prosjekter etc. 

Liv Jakobsen: 
Deltar i styringsgruppen for pakkeforløp for psykoser som ledes av Håkan Nordin 
SV. Prosjektet startet formelt opp 27. november og er et nasjonalt pilotprosjekt 
da begrepet «pakkeforløp» ikke tidligere er brukt i behandling av voksne i 
psykiatrien. Prosjektet er beregnet å gå over 2 år. 
 
Hun deltar også i en høringsgruppe/referansegruppe i forbindelse med 
endring/omorganisering av ledelsesstrukturen i psykiatrisk divisjon.  
Det er mange avklaringer som det skal tas stillinger til og Liv finner det vanskelig 
å trekke hele brukerutvalget inn i diskusjonene. Liv har god innsikt i 
utfordringene i Psyk. divisjon og gjennomfører denne brukermedvirkning etter 
beste evne, evt. kan hun sende ut spørsmål som representantene i 
brukerutvalget evt. kan respondere på. 
DPS struktur - Det stilles spørsmål om DPS-ene skal samles i 3 store enheter? 



Dalane DPS til Jæren DPS, Ryfylke DPS slås sammen med Stavanger DPS, og om 
Sandnes og Sola skal slås sammen? 
Voksenpsykiatrien SV: Spørsmål om å redusere en sengepost med 14 ordinære 
senger for å bygge opp en akutt-enhet med 8 plasser. 
Hvordan organisere Rus og AUV – diskusjon om å legge disse tjenestene til DPS-
ene. 
Hvordan håndtere 10-2 pasientene i framtiden?  
Det forventes en avklaring og anbefaling innen 1. mars 2016. 
 
Oddrun Strand Rangnes: 
Deltar i prosjekt vedrørende opplæring til kommunene i behandling av 
slagpasienter.  «Slag skolen» startet opp 30.11. og går frem til september 2016, 
5 kursdager totalt. 
Det møtte 110 helsearbeidere fra kommunene i Sør-Rogaland, kun 3 kommuner 
som ikke var representert! 
 
Odd Eskildsen: 
Etikk-komiteens etikkseminar 1. desember samlet full Aula, positiv tilbakemelding. 
Prosjektet vedørende klinisk forskning og Forskningsposter.  
Rapport fra arbeidsgruppen er levert – den legges ved referatet. Det samme 
gjelder Odd sin gjennomgang. (2 vedlegg) 
  
Kjell Egil Førsund: 
Utbygging i MOBA – Diagnostisk senter: Det har ikke vært prosjekt møte siden 
før sommeren, men diagnostisk senter skal åpnes 18. januar i nyinnredede fine 
lokaler. 
K_E Førsund, Oddrun Strand Rangnes og Ragnhild Ottesen har deltatt i flere 
møter vedrørende brukermedvirkning i forskning, siste før jul i neste uke. 
 

  
59/15 Oppfølgingssaker / Orienteringssaker 

• Pasientens helsetjeneste.  
Kjell-Egil F. deltok på den Regionale lederkonferansen for Helse Vest 23. 
november. Han hadde et innlegg om Pasientens Helsetjeneste og deltok i 
paneldebatt i etterkant. 

• Mer synlighet på Helse Stavanger sine nettsider. Vi er i dialog med 
Kommunikasjonsavdelingen for å gjøre Brukerutvalget mer synlig og 
lettere tilgjengelig på foretakets nettside. Gottfred Tunge kommer i 
brukerutvalget i januarmøtet for å diskutere aktuelle løsninger. 

• Styrebehandling – plassering av nytt sykehus. Et enstemmig styre gikk 
inn for å plassere et framtidig nytt sykehus på Ullandhaug. 

 
  
60/15 Styresaker til styremøtet 9. Desember 2015 I fagdirektørens fravær ga  

S. Gaupås en kort presentasjon av styresakene. Foruten budsjettbehandling og de  
ordinære styresakene, er det to viktige orienteringssaker i neste styremøte.  

• Orientering om nasjonal helse- og sykehusplan. For å gi brukerutvalget en 
oversikt over innholdet ble en «kortversjon» av planen delt ut. 

• Internrevisjon korridorpasienter i Helse Stavanger.  
Helse Vest har gjennomført en internrevisjon i Helse Stavanger vedrørende 
arbeidet med å få bort korridorpasientene. Oppsummeringen er at det ser ut til at 
foretaket har lykkes i arbeidet og har ingen tilrådninger til helseforetaket. Denne 
rapporten og styresaken kan leses i sin helhet på nettside under: 



 
http://www.helse-stavanger.no/no/OmOss/styret/Sider/Styremoter.aspx 
 

  
61/15 Eventuelt 

 
• Godkjent møteplan for hele året 2016. 

Styremøter Brukerutvalgsmøter 
4. februar • 27. januar 
17. mars • 9. mars 
21. april • 13. april 
5. juni • 8. juni 
8. september • 31. august 
7. oktober • 5. oktober 
17. november  • 9. november 
15. desember • 7. desember 

 
• Leder ønsker å kalle inn til et arbeidsmøte over nyttår for blant annet sette opp en 

årsplan over aktiviteter og saker brukerutvalget ønsker å jobbe med i det 
kommende året. 

• Det ønskes også et møte med pasientombudet tidlig på nyåret. 
 
Møtet ble avsluttet med et hyggelig julemåltid i pasienthotellet. 
 
God jul! 

 

 
 
Svanhild Gaupås 
Referent 
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