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Møtereferat BRUKERUTVALGET 

 
Deltakere:       
Kjell Egil Førsund  
Liv Jakobsen 
Oddrun Strand Rangnes 
Olaug Haaland 
Jan Salve Torgersen 
Odd Eskildsen 
Ragnhild Ottesen 
Aud Torild Fjellså 
Vibeke B. Kaarstad 
Sverre Uhlving 
Svanhild Gaupås 
 
Forfall:  
Lars Aksel Berge 
Atle Mossige 
Alexander Skålevik 
 
Kopi mottakere: Sendes  styret og det regionale brukerutvalget til orientering. 
 
Møteleder: Kjell Egil Førsund 
Møtedato:  5. oktober 2016 
Klokkeslett: 15.30 - 18 
Møtenr: 6/2016 
Møtested:   Rom 311. psyk div. 
Arkivref:   
  
Møtereferat - brukerutvalget Helse Stavanger – 5. oktober 2016 
 
Saksnr Emne  
35/16 Godkjenning av innkalling og referat fra møtet 8. juni 2016 

Innkalling og referat godkjent med følgende anmerkning. 
Det er kommet kommentar til sak 32/16 vedrørende representanter til 
prosjektgrupper i «Bare spør» Brukerutvalget mener at refererte kandidater er korrekt. 
 

36/16 Multistudien «Barn som pårørende» 
Leder for forskning og undervisningsavdelingen psykiatrisk divisjon Gro Peck. 
Sus har deltatt i dette arbeidet. Barn som pårørende har bare rettigheter, ingen plikter. 
Alle poster skal ha to barneansvarlige for å etterkomme kravet i loven. Det er plikt å 
journalføre om pasienten har mindreårige barn. Brukerutvalget henstilte til G. Peck å 
ta kontakt med ungdomsrådet slik at de også får gjennomgang av denne rapporten. 
Presentasjonen i møtet er vedlagt referatet. 
 

37/16 Langtidsbudsjettet/budsjettet for 2017 kort orientering ved økonomisjef 
Gunhild Haslerud. 
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Det er rammer fra Helse Vest, evt. føringer i statsbudsjettet og langtidsbudsjettet som 
gir forutsetningene for årsbudsjettet.  
Involvering fra ledere, medarbeidere, samt tillitsvalgte og verneombud på 
foretaksnivå. 
Budsjettarbeidet for 2017 er krevende, det er en minimal reel økning, og det 
forventes at det legges inn en buffer for utbyggingsprosjektet. (spare for bygging) 
 
Presentasjon ettersendes. 

38/16 Styresaker til styremøtet 7. oktober ved Fagdirektør Sverre Uhlving 
Styremøtet 7. oktober ble avlyst. Sakene til dette styremøtet overføres til styremøtet  
17. november. Styreleder har gått av grunnet sykdom. 
 

39/16 Oppfølging/Orienteringssaker. 
• Bare spør status.  

Det har foreløpig ikke vært avholdt prosjektmøter 
 

• Sak fra ungdomsutvalget vedrørende el-overfølsomhet. 
• Brukerutvalget har fått oversendt en sak fra ungdomsrådet vedrørende en 

anordning til bruk for personer med El-overfølsomhet. 
• Slike tiltak er gjennomført ved andre sykehus. Det er vanskelig å gi noen 

anbefaling i en slik sak. Brukerutvalget anbefalte derfor at saken oversendes 
elektro ansvarlig ved foretaket for uttalelse. Det gis en tilbakemelding til 
ungdomsrådet om status.  
 

• Konsekvenser av streiken ved sykehuset under – evt. etter (SU) 
Psykiatri, barn og øyeblikkelig hjelp er unntatt fra streiken. pr. 5. oktober har 
ca. 1100 pasienter fått utsatt behandling og polikliniske konsultasjoner. Disse 
flyttes ikke bak i køen, foretaket jobber nå med å se hvordan en kan ta inn 
dette etterslepet, men det vil ta noen måneder. 

• Tvungen megling 5. oktober førte ikke fram. 
 

• Sykehusutbygging. 
Lånemidler til nytt sykehus på Ullanhaug ble tatt med i Statsbudsjettet for 
2017. 
 

• Hjelpemiddelsentralens NAV hørselsutstyr bør plasseres nær- eller 
samlokaliseres med helseforetakets høresentral fra Odd Eskildsen. 
Det er tungvint og vanskelig for pasienter å først gå til høresentralen for 
utredning, deretter til hjelpemiddelsentralen på Forus for å utlevert 
hjelpemiddelet. Saken ble diskutert. To av medlemmene i brukerutvalget sitter 
også i hjelpemiddelsentralen sitt brukerutvalg. Disse to tar saken til dette 
brukerutvalget for å belyst saken fra NAV før SUS sitt brukerutvalg eventuelt 
tar saken videre. 
 

• Fagseminar Læring og mestring, Bergen 9.-10. november 
Oddrun Strand Rangnes og Aud Torhild Fjellså deltar. 
 

• Påmelding til «møteplassen» Aulaen SUS 27. oktober. 
Olaug Haaland, Oddrun Strand Rangnes og Vibeke B. Kaarstad deltar. 
 

• Møteplan for 2017 godkjent. 
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Styremøter 2017 Brukerutvalgsmøter 2017 
22 februar 15. februar 
22. mars 15. mars 
26. april 19. april 
21. juni 14. juni 
20. september 13. september 
18. oktober 11. oktober 
22. november  15. november 
18. desember 13. desember  

Styremøtene er onsdager – møtet i desember mandag. 
Forslag om at brukerutvalget fortsetter med onsdag som møtedag. 
 

40/16 Tilbakemelding fra medlemmene vedrørende deltagelse i prosjekter etc. 
Liv Jakobsen 
Liv går ut av brukerutvalget til nyttår. Hun foreslår følgende kandidater til å overta  
Noen av de verv hun har hatt: 
Bruker rådet i Dalane DPS – Arild Johansen 
Bruker rådet Sandnes DPS – Bergit Rød 
Liv Jakobsen fortsetter som brukerrepresentant i referansegruppen for psykiatrisk 
divisjon. 
Brukerutvalget støtter dette. 
Oddrun Strand Rangnes 
Det deltatt på 3 dagsmøter i Helse Vest sitt prosjekt vedrørende språktrening for 
slagpasienter. Prosjektet er nå avsluttet og det er anbefalt et program for språktrening 
til slagpasienter i senfasen. 
Hun ber brukerutvalget om å videreformidle at stolene i vestibylen er for lave til 
eldre pasienter. 
Jan S Torgersen 
Som representant i brukerutvalget for utbyggingsprosjektet delt han ut tegninger og 
tekstlig beskrivelse av planløsninger for byggetrinn 1 på Ullanhaug SUS2023- 
Det som flyttes til Ullanhaug er all ø-hjelp. På Våland vil dagbehandling og store 
deler av poliklinisk aktivitet værende igjen. 
 

41/16 Eventuelt 
Det planlegges et møte mellom brukerutvalget og pasient og brukerombudet. 
 
Brukerutvalget har fått oversendt høringsgrunnlaget for nye nasjonale retningslinjer 
for brukermedvirkning i helseforetak. Det ønskes at medlemmene gir skriftlige 
kommentarer til leder innen utgangen av oktober, høringen tas opp som egen sak i 
neste møte 8. november. 
 
NB! Neste møte i brukerutvalget NY DATO 8. november 2016  
 
Svanhild Gaupås 
referent 
 

 


