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Møtereferat BRUKERUTVALGET 
Deltakere:       
Kjell Egil Førsund  
Liv Jakobsen 
Atle Mossige 
Olaug Haaland 
Oddrun Strand Rangnes 
Ragnhild Ottesen 
Aud Torild Fjellså 
Vibeke B. Kaarstad 
Sverre Uhlving 
Svanhild Gaupås 
 
Forfall:  
Odd Eskildsen 
Jan Salve Torgersen 
Alexander Skålevik 
Lars Aksel Berge, 
 
Kopi mottakere:  Sendes  styret og det regionale brukerutvalget til orientering. 
 
Møteleder: Kjell Egil Førsund 
Møtedato:  9. mars 2016 
Klokkeslett: 15.30-18.00 
Møtenr: 2/2016 
Møtested: Møterom F 311 Psyk. divisjon 
Arkivref:   

  

Møtereferat - brukerutvalget Helse Stavanger – 9. mars 2016 
 

Saksnr Emne  
9/16 Godkjenning av innkalling og referat fra møtet 27. januar 2015 

Innkalling og referat godkjent uten anmerkninger. 
10/16 Informasjon om pasientjournal på nett V/prosjektleder Fredrik Feyling 

Viktige datoer: 
Somatikk: 22. mai er dokumenter godkjent etter 1. mars tilgjengelig på nettet. 
Psykiatri og rus: 19. september dokumenter godkjent etter 1. september tilgjengelig. 
Sykepleie notater tilgjengelig på nett for somatikk, psykiatri og rus fra 19.september. 
Pålogging med bank ID via Helsenorge.no. 
Presentasjon vedlagt referatet 
 

11/16 Orientering om langtidsbudsjett prosessen (vedlegg)v/ økonomi og 
finansdirektør Bjørn Munthe. 
Økonomidirektøren gikk igjennom forutsetninger og eiers føringer for 
langtidsbudsjettet. Planen er at langtidsbudsjettet skal behandles i foretakets styre i 
juni-møtet. En ser for seg at brukerutvalget får utkast til langtidsbudsjett til eventuell 
uttalelse i månedsskiftet april/mai. Presentasjon vedlagt referatet. 
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12/16 Nytt fra pasientreiser v/ samhandlingskonsulent Mona Dale Gunsted 

 
Fra oktober vil det være mulig å sende reiseregning til pasientreiser 
elektronisk. Også for denne tjenesten er inngangsportalen Helsenorge.no og 
bruk av bank ID. Presentasjon med innføring i det nye regelverket og god 
brukerveiledning er vedlagt referatet. 

13/16 Tilbakemelding fra medlemmene vedrørende deltagelse i prosjekter etc. 
Utsettes til neste møte.  
 

14/16 Styresaker til styremøtet 16. mars orientering ved fagdirektøren 
Første styremøte for nytt styre med ny styreleder Stener Kvinnsland. 
 
Av saken nevnes:  

• Styringsdokumentet for 2016. Dette dokumentet gir rammer og premisser 
som gjelder for foretaket og inneholder mål og resultatkrav som blir stilt 
for inneværende år. 

• Status for sykehusutbyggingsprosjektet er fast sak i styremøtene framover, 
hvor prosjektdirektøren gir en muntlig orientering om status for prosjektet. 

• Økonomi – En liten bekymring, det er tidlig i budsjettåret, men det kan se 
ut til at kostnadene p.t. er over vedtatt budsjett. 

• I dette styremøtet skal det være virksomhetsgjennomgang for 
Rehabiliteringstjenesten og avdeling for blod og kreft. 
 

Nærmere omtale av sakene finnes på nettstedet under. 
http://www.helse-stavanger.no/no/OmOss/styret/Sider/Styremoter.aspx 

15/16 Oppfølgingssaker / Orienteringssaker 
 

• Årsplan for brukerutvalget - Sendt medlemmene 
• Besøk på Nærland – april Møtet med orientering og omvisning starter kl. 

15.00 ca. 1 time i kjøretid på grunn av mye trafikk. 
• Styremøtet april flyttet til 14. april (brukerutvalget 13) 

 
 

16/16 Eventuelt 
 
Det skal oppnevnes en brukerrepresentant til styringsgruppe for psykiatri prosjekt 
Recovery: Liv J. har avklart dette og Karl Olaf Sundfør er oppnevnt som 
brukerutvalget sin representant. 
 
Neste møtet i Brukerutvalget 13. april 2016 kl. 15.00 LHL klinikken på 
Nærland  
 
 
Svanhild Gaupås 
Referent 
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