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Møtereferat 
 
Deltakere:       
Fra BU: Jan Torgersen, Oddrun Strand Rangnes, Olaug Håland, Hege Skjelbred-Knudsen,  
Odd Eskildsen, Randi Carlsen, Vibecke A. Bjørgengen Kaarstad, Aud Torhild Fjellså,  
Gyongyi Soyer, Eldar Søreide,  Sissel Hauge, Anne Sofie Øye Gjerde 
Fra UR: Annelin Festervoll, Anne Tyldum Bruvik, Trym Wedel Nessa, Sander Jakobsen 
Østrem, Marie Gudbrandsen, Marit Wirak, Stig Bjønnes 
 
Forfall:  
Marianne Hansen,  
 
Kopimottakere:  
 
Møteleder: Jan Torgersen 
Møtedato:  21.11.2017 
Klokkeslett: 15.30-18.30 
Møtenr: 7/17 
Møtested: Gløden, St. Svithun 
Arkivref: 2017/3269 -  108096/2017  

  

 

Møtereferat - Brukerutvalget/Ungdomsrådet - 21.11.2017 
 

Saksnr Emne  
 Møte i Brukerutvalget  kl.15.30-16.30 
  
1. Status for «Bare Spør» og litt om det videre arbeidet   

Sissel Eike Pettersen orienterte om status for prosjektet. 
Pilotering av strukturert utskrivningssamtale er gjennomført på 6G og 6H 
på operasjonspasienter. Dette har fungert bra, og flere sengeposter vil nå 
starte opp med utskrivningssamtaler.  
På nyåret er det planlagt en Workshop hvor ansatte fra ulike avdelinger 
skal delta. Det vil da bli jobbet med «den gode samtalen» og hvordan man 
tar Bare Spør brosjyren i bruk. 
Bare Spør brosjyren ligger ute på nett, men er i et dårlig format.  Dette 
skal forbedres. 
Prosjekt Bare Spør er en del av prosjektet Trygg Utskrivelse. Det pågår 
for tiden  flere prosjekter på sykehuset som har som mål å få bedre 
kvalitet på utskrivelse. 

  
2. Godkjenning av innkalling og referatet fra forrige møte 10.10.2017 

Godkjent uten merknader. 
  
3. Orientering fra Eldar Søreide og Sissel Hauge 

Fagsjef Sissel Hauge, seksjon for samhandling: 
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Seminar som har reinnleggelser som tema vil blir arrangert 27.11.2017.  
 
Samhandlingsutvalget mellom Helse Stavanger HF og kommunene i 
opptaksområdet inviterer til det årlige strategiske ledermøte mellom den 
øverste politiske og administrative ledelsen i kommunene og den øverste 
ledelsen i helseforetaket.  
Tema for møtet er Helse 2035 Strategi for Helse Vest - utviklingstrekk, 
utfordringer og muligheter – fremtidig oppgavedeling mellom kommuner 
og spesialisthelsetjenesten.   
To representanter fra Brukerutvalget inviteres til å delta i møtet. 
 
29.11.2017 er det møte i Samhandlingsutvalget hvor 
konsekvensutredning for spesialisert rehabilitering i Helse Stavanger vil 
være et av temaene.  
 
Det jobbes med å revidere de lovpålagte samarbeidsavtalene mellom 
Helse Stavanger og kommunene, disse skal være ferdige 01.01.2018. 
 
På Samhandling sin nettside finner man bl.a. referater fra møtene i 
Samhandlingsutvalget og alle samarbeidsavtalene: 
https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/samhandling 
 
Fagdirektør Eldar Søreide:  
I styremøtet i morgen 22.11.2017 er regional internrevisjon en av sakene. 
Forslag til revisjonstema er:  
1. Sykehusinnkjøp 
2. Kjøp av private helsetjenester – ruspasienter 
3. Bruk av spesialister med avtalepraksis 
4. Samhandling og bruk av ø.hjelp senger i kommunene 
 
Regional plan for revmatologi i Helse Vest 2017–2023, som BU har gitt 
sin tilslutning til, vil bli vurdert av Styret i morgen. 
 
Balansert målekort er en god oversikt over hvordan sykehuset ligger an. 
 
Forøvrig vises det til styresakene i sin helhet her: 
Styresaker 22.11.2017 
 
SUS2023 og OU SUS2023 krever mye brukermedvirkning.  
Det er nå laget et 3D studio hvor man kan se hvordan det nye sykehuset 
er tenkt å bli. 
 
Det skal 22.11.2017 være et møte vedrørende kontaktlege ordningen.  
Ordningen er innført, men ikke implementert. Kontaktlege skal stå for 
informasjon og oppfølgning av pasienten og sikre informasjon til 
pårørende. Som regel vil ordningen gjelde ved sykehusopphold, men kan 
også være aktuelt under polikliniske behandlinger. 
Olaug Håland stilte spørsmål angående koordinator rollen – hvem 
oppretter denne og hva innebærer det. Eldar Søreide vil undersøke mer 
om dette til neste møte i Brukerutvalget. 

https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/samhandling
https://helse-stavanger.no/om-oss/styret-i-helse-stavanger#styredokumenter-til-styremøtet-22.november-2017
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4.  Orientering fra Jan Torgersen 

Jan Torgersen er i gang med å kontakte de enkelte prosjektlederne for de 
prosjektene hvor Brukerutvalget er representert.  
Han vil gi endelig status og oppdateringer i neste møte. 
Det kommer stadig til nye prosjekter og behovet for brukermedvirkning 
er stort, Brukerutvalget må se på hvordan man skal håndtere dette 
videre. 

  
5. Skisse strategiplan for Helse Stavanger HF 2018 – 2023 

Saken utsettes til neste møte. 
  
6.  Møteplan for 2018 

Følgende tidspunkt for møter i Brukerutvalget 2018 ble besluttet: 
 21.02.2018 
 14.03.2018 
 02.05.2018 
 13.06.2018 
 12.09.2018 
 17.10.2018 
 14.11.2018 
 12.12.2018 

  
 Fellesmøte Ungdomsrådet/Brukerutvalget 
  
1700-1750 Til fellesmøtet mellom Ungdomsrådet og Brukerutvalget var også 

styreleder Stener Kvinnsland og adm. direktør Inger Cathrine Bryne 
invitert for å snakke om sine forventninger til Ungdomsrådet og 
Brukerutvalget. 
Styreleder Stener Kvinnsland innledet fellesmøtet. 
Ungdomsrådet presenterte deretter seg selv og prosjekter de jobber med, 
og delte sine erfaringer som unge pasienter. 
Adm. direktør Inger Cathrine Bryne inviterte Ungdomsrådet til et 
ledermøte på SUS for å presentere en 10 punkt liste over hvordan unge 
pasienter ønsker å bli tatt imot på sykehuset.  

  
1750-1825 CEO Svein Torgersen, Cegal AS, var invitert for å snakke om IKT 

utfordringer i næringslivet og helsevesenet. Utviklingstrender og 
forventninger. IKT sikkerhet og konfidensialitet av persondata og 
systemer.  Presentasjonen er vedlagt referatet. 

  
 
 
Anne Sofie Øye Gjerde 
referent 
 


