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Møtereferat BRUKERUTVALGET 
Deltakere:       
Kjell Egil Førsund  
Liv Jakobsen 
Oddrun Strand Rangnes 
Olaug Haaland 
Jan Salve Torgersen 
Odd Eskildsen 
Lars Aksel Berge 
Ragnhild Ottesen 
Vibeke B. Kaarstad 
Svanhild Gaupås 
 
Forfall:  
Atle Mossige 
Alexander Skålevik 
Aud Torild Fjellså 
Sverre Uhlving 
 
Kopi mottakere: Sendes  styret og det regionale brukerutvalget til orientering. 
 
Møteleder: Kjell Egil Førsund 
Møtedato:  31. august 2016 
Klokkeslett: 15.30 - 18 
Møtenr: 5/2016 
Møtested:   Rom 311. psyk div. 
Arkivref:   

  

Møtereferat - brukerutvalget Helse Stavanger – 31. august 2016 
 

Saksnr Emne  
28/16 Godkjenning av innkalling og referat fra møtet 8. juni 2016 

Innkalling og referat godkjent med følgende anmerkning. 
Alexander Skålevik står som repr. ut året og får tilsendt referat, ved fravær 
møter vararepresentant. 
 

29/16 Ny PET i Helse Stavanger – orientering ved avdelingssjef Terje Bakkelund. 
Det ble gitt en fin gjennomgang av det nye tilbudet, hva er PET – hvorfor og 
hvordan, samt bilder av de nye lokalene. 
Det er håp om at det nye tilbudet er i drift fra nyttår. 
Presentasjonen i møtet er vedlagt referatet. 
 

30/16 PasOpp undersøkelsen for 2015 foreligger, orientering ved  
Rådgiver Kristin Skårdal 

• Ikke signifikant forskjell fra landsgjennomsnitt eller signifikante endringer 
fra 2014 eller fra 2011.  

• SUS skårer lavere enn nasjonalt på alle indikatorer unntatt samhandling 
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• SUS følger samme «mønster» på indikatorene som Helse Vest og andre 
sykehus 

• SUS skår i fht. 2014: 
• Bedre: Utskriving, samhandling og ventetid 
• Likt: Pleiepersonalet, Legene, Informasjon og  Standard 
• Dårligere: Organisering, Pårørende og Pasientsikkerhet 

• Fortsatt lavest skår på indikatoren Utskriving. Indikatoren består av to 
spørsmål som omhandler informasjonen som gis til pasienten ved 
utskrivelse.  
Det skal etableres arbeidsgrupper som skal jobbe med målsetning, 
oppfølgning og tiltak for å bedre pasientopplevelsene i Helse Stavanger. 

Presentasjon er vedlagt referatet. 
31/16 Tilbakemelding fra medlemmene vedrørende deltagelse i prosjekter etc. 

Kjell Egil Førsund har deltatt i et prosjekt «VIP-pasienter» som har vært ledet av 
Svein Tjosavik. 20 % av pasientene bruker 80 % av resursene i helsevesenet – 
hvordan optimalisere forløpene for disse. De er innlagt i foretaket, utskrives og 
innlegges ofte igjen etter kort tid. Det utredes hvordan disse pasienten ved 
innleggelse skal innskrives i en fast sengepost, pasienten blir kjent og de ansatte 
kjenner pasienten, og en håper på denne måten at oppholdet i sykehuset kvalitativt 
blir bedre og mer effektivt. 
Odd Eskildsen – Prosjektet vedrørende forskningsposter har nå avlevert sin 
rapport. 
Olaug Haaland minner om Habiliterings uka med konferansen «Møteplassen» på 
SUS 27. oktober. Invitasjon vedlagt referatet. De som ønsker å delta melder til 
Svanhild som formidler påmelding. 
Liv Jakobsen Prosjektet vedrørende pakkeforløp er snart ferdig. Det er et sterkt 
ønske om at det opprettes stilling som koordinator. En forutsetning er at pasienten 
skal være aktiv i egen behandling, det kan se ut til at vedtatte retningslinjer ikke 
alltid følges opp i behandlingen. 
Referansegruppe for brukere ble oppnevnt under prosessen med organisering av 
psykiatrisk divisjon. Denne gruppen har fungert svært bra, den skal evalueres med 
henblikk på om gruppen skal videreføres også etter organisasjonsprosessen. 
Liv anbefaler at brukerrepresentanter ved de ulike DPD-ene bør være brukere som 
har nærhet til DPS-et og ikke representanter fra foretakets brukerutvalg. 
Oddrun Strand Rangnes Prosjekt språktrening for slagpasienter. Dette er et 
regionalt prosjekt, ledet av Helse Vest, det arbeides med å etablere et regionalt 
senter for språktrening etter «Sunnås modellen». 
 

32/16 Oppfølging/Orienteringssaker. 
• Brukerrepresentanter til prosjektet Bare spør  

Styringsgruppe brukerrepresentant: Kjell Egil Førsund 
3 repr. til arbeidsgrupper 
Prosjektgruppe – Kampanje - Ragnhild Ottesen 
Prosjektgruppe – Brukerundersøkelser - Jan S. Torgersen 
Prosjektgruppe – Utskrivning - Oddrun Strand Rangnes 
 

• Prosjekt legemiddelsikkerhet v/ Svein Tjosavik 
Brukerrepresentant Ragnhild Ottesen. 
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• Tilbakemelding fra den regionale samlingen 17. og 18. august. 
Lars Aksel Berge, Olaug Haaland og Oddrun Strand Rangnes deltok på 
det regionale møtet i Bergen. De ga svært positiv tilbakemelding på 
programmet – det faglige så vel som det sosiale. Programmet for 
samlingen og presentasjoner fra foredrag sendes medlemmene. 
 

• Besøk i avdelingene 
 

Det ønskes besøk i følgende avdelinger: 
Kreftavdelingen og gastro-kirurgi, Dagkirurgi, BUPA og psyk. avd., 
Diagnostisk senter (mottaksklinikken), Hudavdelingen. 

 
 Eventuelt 

• Vedrørende tilgang til pasientjournalen på tvers i foretaket (mellom 
somatiske og psykiatriske avdelinger) Det vil bli gitt tilgang på tvers, 
men kun leger og psykologer har tilgang, alle tilganger logges. I nær 
framtid vil pasienten kunne følge med på hvem som har lest journalen. 
 

• Det skal oppnevnes nytt brukerutvalg fra 2017, brev er sendt 
organisasjonene, det er ønske om kontinuitet så vi håper mange tar en 
ny periode i brukerutvalget. 

 
Neste møte i brukerutvalget 5. oktober. 
 
Svanhild Gaupås 
referent 
 

 


