
 
 
 
 
 

Fag- og foretaksutvikling  

  

Side 1 av 3 
 

Møtereferat BRUKERUTVALGET 
Deltakere:       
Kjell Egil Førsund  
Liv Jakobsen 
Atle Mossige 
Oddrun Strand Rangnes 
Odd Eskildsen 
Alexander Skålevik 
Lars Aksel Berge 
Ragnhild Ottesen 
Aud Torild Fjellså 
Vibeke B. Kaarstad 
Sverre Uhlving 
Svanhild Gaupås 
 
Forfall:  
Olaug Haaland 
Jan Salve Torgersen 
 
Kopi mottakere: Sendes  styret og det regionale brukerutvalget til orientering. 
 
Møteleder: Kjell Egil Førsund 
Møtedato:  9 juni 2016 
Klokkeslett: 15 - 18 
Møtenr: 4/2016 
Møtested:   Pasienthotellet, SUS 
Arkivref:   

  

Møtereferat - brukerutvalget Helse Stavanger – 9. juni 2016 
 

Saksnr Emne  
22/16 Godkjenning av innkalling og referat fra møtet 9. mars 2015 

Innkalling og referat godkjent uten anmerkninger. 
 

23/16 Orientering vedrørende utvidelse og ombygging av  
Publikumsavdelingen, sykehusapoteket. Ved apoteker Tonje Folkvang. 
Fin presentasjon om endringene i apoteket og brukerutvalget fikk mulighet 
til å gi nyttige tilbakemeldinger bl. a. vedrørende:  

• adkomst til konsultasjonsrom 
• hjelpeknapp for synshemmede/blinde 
• Køsystemet må være tilrettelagt for blinde/svaksynte/ døve og 

hørselshemmede. 
• Vareplassering og reolutforming må ta hensyn til rullestolbrukere 
 

Presentasjon fra Tonje er vedlagt referatet. 
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24/16 Tilbakemelding fra medlemmene vedrørende deltagelse i prosjekter etc. 
 
Odd Eskildsen  
Prosjekt vedrørende forskningsposter, 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. 
Prosjektgruppen har hatt 5 møter og skal levere sin rapport 22. juni. 
Klinisk Etisk Komité har hatt et heldags arbeidsseminar med bl.a. orientering av 
KEK sitt arbeid til Adm. direktør. 
Lars Aksel Berge 
Leder arbeidet med å få på plass en opplæringsplan for brukerutvalgets 
medlemmer. De ønsker å ha fokus på: 

• Helseforetakets oppgaver og organisering 
• Funksjonen som brukerrepresentant 
• Hvordan bidra som brukerrepresentant i prosjekter, utvalg og råd 
• De undersøker muligheten for å få delta i introduksjonskurs for nyansatte 

Arbeidet så langt har vært gjennomført med mailkorespondanse. 
Aud Torild Fjellså  
har deltatt i forbedringsprosjektet til gynekologisk avdeling Kvinneklinikken. De 
har nå utarbeidet et nytt spørreskjema til for brukerundersøkelser. 
Hun deltar også i prosjekt igangsatt av det nasjonale 
pasientsikkerhetsprogrammet med forebygging av ernæringsmessig svikt.  
Nytt innsatsområde i 2016 hvor Helse Stavanger skal være nasjonal pilot på 
område. Dette er et prosjekt i samarbeid med Slåtthaug sykehjem og ledes av 
ernæringsfysiolog Hanne Juul. 
Alexander Skålevik: 
I prosjektet «På hjemmebane» har det ikke vært møter den siste tiden. 
Han har ikke deltatt på det siste møtet Brukerreferansegruppen i psykiatrisk 
divisjon. 
Liv Jakobsen  
Selvmordsforebygging. To møter i året. 
Dette året er det fokus på selvmordsforebygging hos eldre, neste år er det innsats 
overfor middelaldrende arbeidsledige menn.  
Pakkeforløp psykose. Siste møte i prosjektet denne uka. Det skal nå leveres en 
rapport som omhandler ulike alternativer for utredning, behandling og oppfølging 
for pasienter med psykoser. 
Brukerrådet i Dalane DPS har møter 2 ganger i året, og oppleves av brukerne som 
et nyttig og positivt forum. 
Mental Helse er invitert inn i forskningsmiljøet i psyk. divisjon fra høsten. 
Atle Mossige.  
PET – prosjektet er i rute, stor byggeaktivitet og det blir gode fasiliteter. Høy 
dollarkurs påvirker kostnadene for det medisinsk tekniske utstyret som ser ut til å 
bli betydelig dyrere enn planlagt, men en forventer likevel at driften starter 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 seinest fra 1. januar 2017. 
Ragnhild Ottesen 
Er medlem i brukerutvalgets arbeidsutvalg med forskningsavdelingen. Var med på 
brukerutvalgets dialogmøte med Adm. dir. Cathrine Bryne. 



 
 
 

Side 3 av 3 
 

Oddrun Strand Rangnes 
Slag skolen har vært et godt tilbud til kommunene i Sør-Rogaland. Over 100 
deltager, helsepersonell ansatt i kommunehelsetjenesten. Hvordan videreføre 
tilbudet?  Det er tatt kontakt med Samhandlingsutvalget og Helse Vest for dialog. 
Også deltatt i brukermedvirkning i forskning og deltatt på møte med 
ungdomsrådet, der mandatet var hovedtema. 
 

25/16 Styresaker til styremøtet 15. juni 2016 v/ fagdirektør Sverre Uhlving 
Saker til behandling er bl.a. 
 Langtidsbudsjett 2017 – 2026 for Helse Stavanger HF  

• Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2016  
• Halvårlig rapportering på utvalgte mål i styringsdokumentet  
• Månedlig rapportering bl.a. 

 Økonomiske resultatet for mai var dårlig, foretaket har hittil i år et 
underskudd på 36 mill. Økonomien har stort fokus og det er satt inn tiltak 
for å bedre resultatet. 
Det er svært lang ventetid på få pasienter på noen avdelinger, det dreier seg 
om pasienter som tidligere ikke hadde rett til behandling, denne 
situasjonen er med å med å trekke gjennomsnitt ventetid opp.  
På grunn av den spesielle situasjonen på barneklinikken har de nå økende 
antall fristbrudd. 

• Sykehusutbyggingsprosjektet er fast orienteringssak istyret. Se forøvring 
saksliste og saksforelegg på nettstedet under. 

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

26/16 Oppfølging/Orienteringssaker. 
• Påmelding til den regionale samlingen Bergen 17 – 18. august.  

De som deltar er Oddrun Strand Rangnes, Lars Aksel Berge og 
Vibeke B. Kaarstad. 

• Med hensyn til å fortsette besøksrunden til divisjoner og avdelinger i 
foretaket kommer vi tilbake til det i neste møte. 

 
27/16 Eventuelt 

• Alex Skålevik har bedt om avløsning i Brukerutvalget, han har bedt 
Rio om finne en ny representant som er villig å sitt resten av denne 
perioden pluss ny periode i 2 år. 
 

• Neste møtet i Brukerutvalget 31. august 2016. 
 

• I påvente av organisasjonsprosessen som pågår i foretaket har 
Svanhild Gaupås påtatt seg å være sekretær for brukerutvalget 
inntil evt. ny organisasjon er på plass.  

 
Svanhild Gaupås 
referent 
 

 

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

