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Møtereferat 
 
Deltakere:       
Jan Torgersen 
Oddrun Strand Rangnes 
Hege Skjelbred-Knudsen 
Marianne Hansen 
Odd Eskildsen 
Vibeke Kaarstad 
Aud Torhild Fjellså 
Olaug Haaland 
Randi Carlsen 
Gyongyi Soyer 
Eldar Søreide 
Anne Sofie Øye Gjerde 
 
 
Forfall:  
 
Kopimottakere:  
Inger Cathrine Bryne 
 
Møteleder: Jan Torgersen 
Møtedato:  15.06.2017 
Klokkeslett: 15.30-18.00 
Møtenr: 5/17 
Møtested: Direktørens møterom, 1. etg. adm.bygget 
Arkivref: 2017/3269 -  62212/2017  

  
 
Møtereferat - Brukerutvalget - 15.06.2017 
 

20/17 Godkjenning av innkalling og referat fra 19.04.2017 
Innkalling og referat ble godkjent.  

   
21/17 
 

Orientering fra kommunikasjons avdelingen med fokus på 
Brukerutvalget og Ungdomsrådet  v/GottfredTunge 
Gottfred Tunge, kommunikasjonssjef i Helse Stavanger, var invitert for å 
presentere kommunikasjonsavdelingen. 
Presentasjonen er vedlagt referatet. 

  
22/17 
 

Årsrapport og samarbeid med Brukerutvalget  v/ Pasientombudet 
Gro Snortheimsmoen Bergfjord, var invitert til dagens møte for å 
presentere pasientombudets arbeid.  
Presentasjonen  er vedlagt referatet. 
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23/17 Orientering ved fagdirektør Eldar Søreide: 
Styresaker til styremøtet 21.06.2017 
Den store saken er SUS 2023.  Eldar Søreide foreslår at det til høsten settes 
opp et BU møte som tar for seg SUS2023, teknologi og OU, og BU sin rolle i 
henhold til dette. 
 
Sak vedr. bruk av førerhund på SUS  
Etter hendelsen på øye avdelingen hvor flere pasienter fikk infeksjon på 
øyet etter behandling har man som et av tiltakene definert korridor til 
behandlingsrom som operasjonsgang.  Dette medfører at førerhunder ikke 
har adgang til disse lokalene.  Øye avdelingen skal kommunisere videre 
med Blindeforbundet  i saken. 

  
24/17 Orienteringssaker ved Jan Torgersen 

Ungdomsrådet  
Man er i gang med å få nye medlemmer inn i Ungdomsrådet.  
Brukerutvalget har ansvar for at Ungdomsrådet skal fungere, og vil se på 
hvordan Ungdomsrådet kan inkluderes mer, og jobbe for et bedre 
samarbeid med dem. Det foreslås å høre hvordan man gjør dette i Helse 
Bergen. 
 
Beslutning: Gyongyi Soyer får ansvaret med å jobbe videre med dette. 
  
Besøk hos SESAM 09.05.2017  
SESAM ønsker å ha et godt samarbeid med BU og vil etterhvert komme 
tilbake med flere prosjekter som man ønsker at BU skal delta i. 
SESAM har nylig etablert den nye plattformen «Wise age» hvor det bl.a. 
arbeides med å alminneliggjøre sykdommer innen psykiatri som f.eks. 
Alzheimer. Flere yrkesgrupper får undervisning i hvordan man skal 
behandle slike diagnoser. 
BU har fått tilbud om et eget kontor i SESAM sine lokaler. 
 
Møte med adm.direktør Cathrine Bryne og fagdirektør Eldar Søreide 
09.05.2017 
SUS har store utfordringer med økonomien og det er stort fokus rundt 
dette.  Det er viktig å få frem de positive sidene til SUS, BU kan tenke på hva 
de kan bidra med til dette.  
Jan Torgersen la frem ønske om en opplæringsdag for brukerutvalgets 
medlemmer, noe som adm.direktør stilte seg positiv til.  
 
Samarbeidsmøte med Forskningsdivisjonen den 16.5.17  
Referat fra møtet var vedlagt møteinnkallelsen.  
 
Brukermedvirkning på systemnivå i Helseforetaket 
Brukerutvalgets medlemmer oppfordres til å lese denne. 

 
  
25/17 Pasienters tilgang til SUS etter behandling  v/Odd Eskildsen 

Kreftpasienter som har avsluttet behandling på sykehuset bør kunne 
henvende seg direkte til sykehuset dersom man kjenner ubehag  og ønsker 
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å få dette undersøkt før evt. oppsatt etterkontroll. Odd Eskildsen ønsker å 
melde dette opp som en sak for styret. 
 
Beslutning: Odd Eskildsen utarbeider en skriftlig henvendelse til sykehus 
administrasjonen hvor dette konkretiseres med et forslag. 
  

  
26/17 Tema til diskusjon: 

 
Eget opplæringsprogram for BU medlemmer 
Leder for BU har diskutert muligheten for å arrangere en opplæringsdag 
for BU medlemmer med adm.direktør og har fått gehør for dette.  
Innspill til innhold kan sendes til Jan. Man kan også se på Lars Aksel Berge 
(tidligere medlem av BU) sitt forslag til innhold. 
 
Brukerrepresentanter i prosjekter  
Det blir etter hvert en stor utfordring for BU og kunne gå inn som 
brukerrepresentanter etter hvert som behovet øker.  Det kan bli aktuelt å 
involvere andre personer utenfor BU, det naturlige vil da være å involvere 
de brukerorganisasjonene vi representerer. BU sine medlemmer bes tenke 
på hvordan vi best kan få dette til slik at vi kan tilby brukerrepresentanter 
til nye prosjekter og hvor BU kan formidle kontakt.  

  
27/17 Gjennomgang prosjektaktivitet 

 
Gyongyi Soyer har deltatt i møte med Lærings- og mestringssenteret hvor 
de har presentert sine tilbud og aktiviteter samt presentasjon av 
ungdomsrådet.  Leder for Lærings- og mestringssenteret har bedt om å få 
presentere Læringssenteret på et av Brukerutvalgets møter. 
 
Olaug Haaland har deltatt i møte for AU til Rehabilitering.   
 
Marianne Hansen: Psykisk helsevern utarbeider husregler, man har her 
ikke vært helt enige i ordlyden. Marianne er også innkalt til å være med i 
møte for å se på hvilke post i psykiatrien som skal legges ned. Det er 
innkalt til nytt møte kommende uke. 
 
Odd Eskildsen Har deltatt på seminar på Ølberg hvor man bl.a. så på 
opplegg for etikk for ansatte.  
 
Oddrun Strand Rangnes: Deltatt i første møte med forskningsavdelingen, 
her deltok også Odd Eskildsen og  Jan Torgersen. Oddrun har også deltatt i 
det første møtet i nytt rehabiliteringsprosjekt - oppfølgning for 
hjerneskadede/slagpasienter.  
 
Forskningsavdelingen er svært opptatt av å få brukerutvalget inn i 
forskningsprosjekter, og det ble gitt uttrykk for at det vil komme mange 
forespørsler om deltagelse i prosjekter fremover. Dersom omfanget er så 
stort som indikert vil ikke brukerutvalget alene ha kapasitet, og man må 
evt. henvende seg til andre brukere enn medlemmer av BU. 
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Beslutning: Odd Eskildsen skriver en kort utredning om hvordan man kan 
sikre brukermedvirkning ved å opprette en brukerrepresentant pool. 
 
Jan Torgersen: Deltatt i møtet for Bare spør prosjektet.  Det bemerkes at 
Vibeke og Gyongyi ikke har blitt innkalt enda, Jan Torgersen skal ta dette 
opp. 
 

  
 
 
Anne Sofie Øye Gjerde 
referent 


