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Møtereferat 
 
Deltakere:       
Jan S. Torgersen, Oddrun Strand Rangnes, Hege Skjelbred-Knudsen, Marianne 
Hansen, Odd Eskildsen, Vibeke Kaarstad, Aud Torhild Fjellså, Olaug Haaland, Randi 
Carlsen, Gyongyi Soyer, Sissel Hauge, Anne Sofie Øye Gjerde 
 
Forfall:  
 
Kopimottakere:  
 
Møteleder: Jan Torgersen 
Møtedato:  13.09.2017 
Klokkeslett: 15.30-18.00 
Møtenr: 6/17 
Møtested: Direktørens møterom 
Arkivref: 2017/3269 -  87302/2017  

  
 
Møtereferat - 13.09.2017 - brukerutvalget 
 

Saksnr Emne  
  
1 Godkjenning av innkalling og referat fra 14.06.2017 

Innkalling og referat ble godkjent uten merknader. 
  
2 Status «Bare Spør» - videre samarbeid med Brukerutvalget 

Sissel Eike Pettersen orienterte om status for prosjektet. Det vil i høst bli 
jobbet med å få flere avdelinger i gang med Trygg utskrivelse. Det finnes nå 
skjema i Dips hvor man kan registrere hvilken info pasienter har blitt gitt 
ved utskrivelse. Noen sengeavdelinger har startet med å gi ut brosjyren 
«Bare spør», det er imidlertid viktig at leger og sykepleiere kjenner 
innholdet i brosjyren før denne deles ut. 
Prosjektet hadde en samling for brukere i vår, og vil til høsten arrangere en 
samling for ansatte. 

  
3 «Barn som pårørende»  

Spesialrådgiver Gro Christensen Peck orienterte om helsepersonells ansvar 
for å ivareta barn som pårørende. Både med informasjon, nødvendig 
oppfølging og kartlegging av behov. 
Presentasjonen legges ved referatet. 

  
4 Status for Pasientreiser  

Avdelingssjef Elisabeth P. Guddingsmo fra Pasientreiser orienterte sammen 
med Mona Beate D. Gunstead og May Helen Brakestad. 
Brukerutvalget stilte bl.a. spørsmål om:  



 
 
 

Side 2 av 3 
 

- Hvordan verge kan få tilgang dersom bruker ikke har bank-id 
- Mulighet for chat funksjon i tillegg til telefonkontakt dersom man har 

behov for hjelp når man er innlogget 
- Bekreftelse for hver enkelt reise ved medisinsk behov for bruk av 

egen bil 
 
Pasientreiser ville undersøke nevnte spørsmål nærmere og komme tilbake 
med svar.  
Pasientreiser oppfordrer brukere til å gi innspill, og da gjerne som epost 
direkte til Pasientreiser mailto:pasientreiser@sus.no , disse innspillene kan 
da Pasientreiser videreformidle f.eks til Helsedirektoratet.  
 

  
5 Orientering fra fagdirektør Eldar Søreide 

Styremøtet 20.09.2017: 
Virksomhetsrapporten gir oversikt over bl.a. ventetid, fristbrudd, 
sykefravær og økonomi. Styresakene finnes i sin helhet på https://helse-
stavanger.no/om-oss/styret-i-helse-stavanger#styredokumenter-til-
styremøtet-20.september-2017 
 
Kvalitet- og pasientsikkerhet har stort fokus. 
 
Fagdirektør foreslår at Brukerutvalget inviterer fagsjef Liss Søreide til et 
møte for å snakke om kvalitet og pasientsikkerhet. 
Nasjonale kvalitetsindikatorer, Samdata og Helse Atlas foreslås også som en 
orienteringssak. 
 
Ny deltaker i BU-møtene 
Sissel Hauge, samhandlingssjef, vil bli fast deltaker i Brukerutvalgets møter 
fremover. Hun vil presentere seg og sin seksjon nærmere i oktober møtet. 
Samhandling har egen side på Helse Stavanger sin nettside: 
https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/samhandling 
 

  
6 Pasienters tilgang til SUS etter behandling 

Odd Eskildsen har utarbeidet notat hvor det bes om at kreftpasienter bør ha 
tilgang til å ta direkte kontakt med sykehuset også etter at de er 
ferdigbehandlet. 
Notatet planlegges sendt til sykehus ledelsen. 
Jan Torgersen, Oddrun Strand Rangnes og Odd Eskildsen vil gjennomgå 
notatet, øvrige medlemmer av Brukerutvalget sender innspill til Jan 
Torgersen i løpet av uken. 
 
Sissel Hauge minner om at det fra 01.01.2017 er bestemt at pasienter har 
krav på en kontaktlege ved aktuell avdeling i sykehus. Dette gjelder 
pasienter som er i en kritisk fase, uavhengig av diagnose. Dette er noe man 
kan fokusere på i notatet.  
Veileder vedrørende kontaktlegeordningen kan man lese mer om her: 
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1197/Veileder-
kontaktlege-i-spesialisthelsetjenesten.pdf 
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7 Gjennomgang prosjektaktiviteter 

Det ble dessverre ikke tid til å gjennomgå prosjektaktiviteter med de enkelte 
deltakere. 
Jan Torgersen ber om at de enkelte prosjektdeltakere fra BU sender han en 
mail om status. Jan Torgersen vil videre kontakte de enkelte prosjekteiere 
for å sikre kontakt med brukerutvalgets representanter. 

  
8 Orientering ved Jan Torgersen 

Møteaktivitet høsten 2017/opplæringsdagen 18.09.2017 
Agenda for opplæringsdagen 18.09.2017 er sendt ut. 
Neste møte i BU er 11.10.2017. I dette møtet er ambulansetjenesten invitert 
til å delta. 
 
IKT journalsikkerhet 
Jan Torgersen arbeider med et notat angående IKT sikkerhet som 
planlegges sendt til adm. direktør. 
Utkast til notat var sendt ut til Brukerutvalgets medlemmer i egen mail. 
Man vil også se på om IKT sikkerhet kan være en fellessak for alle 
Brukerutvalgene i Helse Vest. 

  
  

 
 
Anne Sofie Øye Gjerde 
referent 
 


