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Møtereferat 
 
Deltakere:       
Jan Torgersen 
Oddrun Strand Rangnes 
Hege Skjelbred-Knutsen 
Marianne Hansen 
Odd Eskildsen 
Vibeke Kaarstad 
Aud Torhild Fjellså 
Olaug Haaland 
Randi Carlsen (vara) 
Anne Sofie Øye Gjerde 
 
Forfall:  
Gyongyi Soyer 
Eldar Søreide  
 
Kopimottakere:  
 
Møteleder: Jan Torgersen 
Møtedato:  19.04.2017  
Klokkeslett: 15.30-17.30 
Møtenr: 4/17  
Møtested: Direktørens møterom 
Arkivref: 2017/3269 -  44229/2017  

  
 
Møtereferat - Brukerutvalget - 19.04.2017 
 

13/17 Godkjenning av innkalling og referat fra 15.03.2017 
Godkjent med merknader. 

   
14/17 
 

Status for «Bare spør» og veien videre. Samarbeid med 
Brukerutvalget  
Prosjektleder Sissel Eike Pettersen var invitert for å orientere om 
prosjektet.  
Det skal være nytt prosjektgruppemøte i morgen. En gruppe har jobbet 
med å lage retningslinjer for brukerundersøkelser, disse vil bli presentert 
for ledergruppen i Helse Stavanger for endelig godkjenning.. 
Prosjektet har hatt en brukersamling hvor man fikk mange 
tilbakemeldinger. 
Prosjektet vil gjerne ha tilbakemeldinger fra Brukerutvalget også, spesielt 
er det viktig med innspill vedrørende kommunikasjon og informasjon. 
06.06.2017 vil «Bare Spør» delta på «Hva er viktig for deg»-dagen. Dette er 
et prosjekt som KS og Helsedirektoratet har. Dette vil bli markert på 
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Markedsplassen på SUS med en stand hvor også «Bare Spør» er invitert til 
å delta. 
Det er nå laget en brosjyre for prosjekt «Bare spør», denne skal deles ut på 
avdelinger og på hotellposten. 
 
Sissel Eike Pettersen vil også bli invitert til neste BU møte i juni. 

  
15/17 
 

Orientering om rapportering og arbeid for å redusere tvangsbruk ved 
Psykiatrisk klinikk   
Ass. klinikkleder Sølve Braut, klinikk psykisk helsevern voksne, var invitert 
for å orientere i saken. 
Sølve Braut viste oversikt over tall på de ulike tvangsvedtakene. Man så her 
at det var nedgang i antall tvangsvedtak i 2016 sammenlignet med årene 
før. (Oversikt vedlegges referatet). 
Alle vedtak som fattes skal registreres, og det har vært en diskusjon om lik 
registrering ved de ulike foretakene. Helse Vest har utviklet en metode for 
registrering – samordning etter revisjon. 
 
Tiltak som er gjort/kan gjøres for å få ned tallene på tvang er bl.a.: 

- Undervisning (om gjeldende og nytt lovverk). 
- Sikre trygt og kompetent personell 
- Hindre overbelegg poster 
- Terapeutisk mestring aggresjon 

 
Det skal være åpenhet om tallene, og det tas månedlig ut tall fra den 
enkelte avdeling. 

  
16/17 Styresaker til styremøtet 26.04.2017 ved Eldar Søreide 

Styresakene ble først klare for utsending noen timer før dagens møte. 
Fagdirektør hadde dermed ikke fått gjennomgått styresakene og saken 
måtte dermed utgå. 

  
17/17 Gjennomgang prosjektoversikt 

Aud Torhild Fjellså: Har deltatt på siste møte i prosjekt ved 
Kvinneklinikken. Prosjektet er nå avsluttet. Aud Torhild sender link til 
rapporten når denne er ferdigstilt.  
Marianne Hansen: Har deltatt i første møte i psykisk helsevern.  
Prosjekt psykebilen har fått 3 mill. i midler. Stor undersøkelse om psykisk 
helse blant ungdom på videregående skole, man har her sett på norske 
kontra danske ungdommer. 
Vibeke Kaarstad: Forskningsprosjekt mot nytt sykehus. Deltatt i 
heldagsmøte på UIS 27.03.2017. 

  
18/17 Brukersamling Bergen 29.03.2017   

Flertallet av medlemmene i Brukerutvalget var påmeldt til 
Brukersamlingen i Bergen 29.03.2017, og tilbakemeldingen var at 
samlingen var veldig bra. 
Det er invitert til ny brukersamling i Bergen 29-30 august, de som ønsker å 
delta gir beskjed til Anne Sofie Gjerde. 
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18/17 Gjennomgang aktivitetsplan 
Aktivitetsplan ble ikke gjennomgått i dagens møte, men Jan Torgersen vil 
sende denne ut på mail. 

  
 Eventuelt 

Medlemmene i Brukerutvalget bes om å sjekke at 
telefonnummer/mailadresse som ligger ute på https://helse-
stavanger.no/om-oss/brukerutvalget-helse-stavanger er riktige. 
 
Ved utlegg i samband med prosjektmøter o.l. som f.eks. bussbilletter og 
parkering skrives reiseregning og original kvittering legges ved. 
For registrering av prosjektmøter legges det ved møtereferat eller 
bekreftelse på deltakelse. 
 
Man vil 09.05. forsøke å få til et besøk med omvisning på SESAM. 
 
Til møtet i Brukerutvalget 14.06. inviteres Pasientombudet samt Gottfred 
Tunge fra kommunikasjons avdelingen.  

 
 
Anne Sofie Øye Gjerde 
referent 

https://helse-stavanger.no/om-oss/brukerutvalget-helse-stavanger
https://helse-stavanger.no/om-oss/brukerutvalget-helse-stavanger

