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Møtereferat BRUKERUTVALGET 
Deltakere:       
Kjell Egil Førsund  
Liv Jakobsen 
Atle Mossige 
Olaug Haaland 
Oddrun Strand Rangnes 
Odd Eskildsen 
Jan Salve Torgersen 
Lars Aksel Berge 
Ragnhild Ottesen 
Aud Torild Fjellså 
Vibeke B. Kaarstad 
Svanhild Gaupås 
 
Forfall:  
Alexander Skålevik 
Sverre Uhlving 
 
Kopi mottakere: Sendes  styret og det regionale brukerutvalget til orientering. 
 
Møteleder: Kjell Egil Førsund 
Møtedato:  13. april 2016 
Klokkeslett: 15 - 18 
Møtenr: 3/2016 
Møtested: LHL – Klinikken Nærland 
Arkivref:   

  

Møtereferat - brukerutvalget Helse Stavanger – 13. april 2016 
 

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

Innkalling og referat godkjent uten anmerkninger. 
17/16 Orientering om virksomheten ved LHL – Klinikken på Nærland  

ved virksomhetsleder Eva Fagerheim. 
 
Vi fikk en flott presentasjon om driften ved klinikken fra en engasjert leder. 
Klinikken har i dag 19 årsverk. De yter tjenester til fire diagnosegrupper, dette er  
kreftpasienter, hjertesyke, lungesyke og pasienter med sykelig overvekt. Det 
gjennomføres standardiserte opphold med 3 ukers varighet. Hovedfokus på  
aktivitet, kosthold og trening i egenmestring. Henvisning til opphold kommer  
fra fastleger eller leger i spesialisthelsetjenesten. Helseforetaket vårt har liten  
kultur for å benytte rehabiliteringstilbud, det har derfor tatt tid å gjøre tilbudet  
kjent, utvikle gode tilbud og rekruttere gode fagfolk. De har nå fått en langsiktig 
avtale med Helse Vest (5 + 2 år), dette gir investeringsvilje hos eier og styrker  
motivasjonen hos de ansatte, som fortsatt ser muligheter for å bedre tilbudet. 
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18/16 Tilbakemelding fra medlemmene vedrørende deltagelse i prosjekter etc. 
 
Jan Torgersen deltar i en prosjektgruppe i utbygningsprosjektet som skal utrede 
«Ikke medisinske tjenester». Dette dreier seg bl.a. om logistikk, IKT, ulike 
leveranser som mat, tøy, varer, tekniske tjenester etc. 
Det skal være en nettverkssamling 19. april med hovedfokus på logistikk. Jan er 
opptatt av IKT-løsninger. I dag er det stort fokus på trådløst nettverk, kanskje 
kabling er sikrere i det lange løp? 
 
Odd Eskildsen minner om årsrapport fra Klinisk etisk komite som nå 
foreligger.(den er i ettertid sendt medlemmene til orientering). Komiteen 
arrangerer etikkseminar 19. april 13.30 – 15.00 «Tvang i somatikken». 
Det er opprettet et nytt prosjekt vedrørende forskningsposter, dette bygger på 
utredningsarbeidet fra høsten 2015. De skal nå utrede hvor og hvordan vi kan få 
etablert en forskningspost med oppstart høsten 2017. Posten skal etableres som 
poliklinikk/dagbehandlingsenhet. 
 
Aud Torild Fjellså har deltatt i forbedringsprosjektet til gynekologisk avdeling 
Kvinneklinikken. De har kjørt egne brukerundersøkelser i mange år, men de 
ønsker nå å forbedre disse for å få bedre informasjon og tilbakemelding om 
brukernes opplevelser og ønsker. 
Hun deltok også på Brukerkonferansen på Klepp i vinter. Mange gode foredrag. 
Bl.a. en gruppe fra Italia som fortalte om gode resultater fra psykiatriske 
institusjoner der «likemenn og erfaringskonsulenter» ble ansatt i avdelingene, 
likeverdig fagfolk, for å hjelpe pasientene igjennom kriser, eller å gjennomføre 
ønsket behandling. 
 
Liv Jakobsen Pakkeforløp psykose. Pilotprosjektet har god framdrift. Prosjektet 
forholder seg til en sengepost i sykehuset og en poliklinikk på Gausel. Ulik 
tilnærming til behandling poliklinisk/sengepost behandling. 
I psykiatrisk avdeling er det noen langtidspasienter som blir værende på grunn av 
dårlig etterverns tilbud poliklinisk og manglende kommunale boliger. 
 
Atle Mossige. PET – prosjektet er i rute, stor byggeaktivitet og det blir gode 
fasiliteter. Driften skal starte opp 1. september. 
 
Kjell-Egil Førsund deltar i et pågående organisasjonstilpasnings prosjekt i 
foretaket. Dette omfatter både psykiatri og somatikk. En forventer at prosjektet 
legger fra sin rapport før ferien og at endringene kan effektueres seinest fra 1. 
januar 2017. 
 

19/16 Styresaker til styremøtet 14. april.  
Ingen gjennomgang denne gangen p.g.a. tidsoverskridelser. Denne gangen mange 
av de faste sakene. Brukerutvalget og Pasient/brukerombudet skal møte styret. 
Positivt at økonomirapporteringen for mars viser 1. mill. i pluss, et håp om at 
negativ trend i starten av året har snudd. 
 
Se nærmere omtale av sakene på nettstedet under. 
http://www.helse-stavanger.no/no/OmOss/styret/Sider/Styremoter.aspx 
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20/16 Oppfølging/Orienteringssaker. 

Utsettes p.g.a. liten tid. Leder vil minne om at brukerutvalget er ønsket 
velkommen til å besøke avdelingene i foretaket. Det er ønske om å komme i 
gang før ferien, med oppstart i de medisinske avdelingene. Tilbakemelding 
når aktuelle datoer er avklart. 
 

21/16 Eventuelt 
Brukerutvalget er oppfordret til å gi innspill/ønsker for program til den Regionale 
samlingen for brukerutvalg i Bergen i slutten av August. 
 
Neste møtet i Brukerutvalget 8. juni 2016.  
NB! Dette er det siste møtet før ferien, fint om dere tar med reiseregninger etc. for 
dette halvåret – så blir det litt feriepenger. 
 
 
Svanhild Gaupås 
referent 
 

  
  
  

 


