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Møtereferat BRUKERUTVALGET 

 
Deltakere:       
Kjell Egil Førsund  
Liv Jakobsen 
Oddrun Strand Rangnes 
Olaug Haaland 
Odd Eskildsen  
Jan Salve Torgersen 
Lars Aksel Berge 
Ragnhild Ottesen 
Aud Torild Fjellså 
Vibeke B. Kaarstad 
Sverre Uhlving 
Svanhild Gaupås 
 
Forfall:  
Atle Mossige 
Alexander Skålevik 
Kopi mottakere:  Sendes styret og det regionale brukerutvalget til orientering. 
 
Møteleder: Kjell Egil Førsund 
Møtedato:  7. desember 2016 
Klokkeslett: 15.30 - 19 
Møtenr: 8/2016 
Møtested:   Pasienthotellet 
Arkivref:   
  

Møtereferat - brukerutvalget Helse Stavanger – 7. desember 2016 
 

Saksnr Emne  

49/16 Godkjenning av innkalling og referat fra møtet 8. november 2016 
Innkalling og referat godkjent. 
 

50/16 Utkast til mål og visjon for SUS 2023, i tillegg litt generelt om OU-arbeidet i 
foretaket. Ved Hege Fjell Urdahl. Prosjektleder Organisasjonsutvikling SUS 2023 
 
God dialog mellom BU og prosjektleder vedrørende Mål og Visjon for SUS 2023,  
BU savner ordet «tillit» - befolkningen må ha tillit til en så viktig offentlig instans og 
ordet bør inngå i målsetningen. 
Likeledes stilte BU spørsmål til hvorfor omsorgsbegrepet ikke var nevnt.  
Til den generelle organisasjonsprosessen er BU bekymret for konsekvensene av at 
sykehuset må driftes på to steder, både på Våland og Ullandhaug. 
 
Brukerutvalgets Virksomhetsplan sendes prosjektleder. 
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51/16 Tilbakemelding fra medlemmene vedrørende deltagelse i prosjekter etc. 
Jan Torgersen Status i prosjekt sykehusutbygging er at avdelingsplasseringen nå stort 
sett er på plass. 
Aud Torhild Fjellså og Oddrun Strand Rangnes har deltatt på fagseminar Læring og 
mestring i Bergen. Mye fokus på at erfaringskompetanse skal likestilles med 
fagkompetanse i LMS sitt arbeid. 
Oddrun Strand Rangnes. 
Helse Vest sitt prosjekt vedrørende språkopplæring for slagpasienter er avsluttet, det 
ble delt innstilling i det endelige resultatet. Prosessen følges opp av Helse Vest. 
Liv Jacobsen deltar i et prosjekt vedrørende omorganisering av BUPA. Skal fortsette i 
prosjektet «Velg å leve». 
 

52/16 Styresaker til styremøtet 13. desember 2016 ved Fagdirektør Sverre Uhlving 
Styremøtet foregår på Sola Strandhotell. 
 
Viktige saker: 

 Status for hvordan foretaket jobber for å kvalitetssikre og redusere bruken av 
tvang. 

 Antibiotika resistens – en global utfordring, foredrag v/Iren Løhr. 

 Rapporten fra klebsiella- pneumoni utbruddet ved prematuravdelingen 
sommeren 2016 presenteres. 

 Presentasjon av Smart Crowding – et dataverktøy som er utviklet av en av 
Helse Stavanger sine medarbeidere. 

 Budsjett for 2017. 

 Økonomisk status viser at det blir svært krevende for foretaket å nå 
resultatkravet for 2016. 

Alle saksforelegg foreligger på nettsiden under. 

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

                                                                                                                                   
53/16 

Utkast til opplæringsplan for nye medlemmer i Brukerutvalget  
V/Lars Aksel Berge. 

Introduksjonsprogrammet er utarbeidet av Ragnhild Ottesen, Jan Torgersen 
og Odd Eskildsen og Lars Aksel Berge som har ledet arbeidet.  Brukerutvalget 
ga sin fulle aksept til det foreliggende program som bl.a. inneholder: 
 

 Delta på foretakets introduksjonsdag 
 Møte med lærings og mestringsenheten 
 Program med lover og forskrifter, retningslinjer for 

brukermedvirkning, honorering, tilbakemelding fra erfaren 
brukerrepresentant 

 

54/16 Oppfølging/Orienteringssaker. 

 Prosjektoversikt over pågående prosjekter. 
Prosjektoversikt var sendt ut i forkant av møtet. Evt. feil og mangler 
kommenteres i mail til Svanhild, så rettes de opp. 
Det nye brukerutvalget bestemmer hvordan prosjektene skal følges 
opp, om de ønsker å oppnevne nye representanter, eller om 
prosjektene skal fullføres med eksisterende representanter. 
 

 Nytt brukerutvalg for 2017-18 
Oversikt over det nye brukerutvalget sendes BU. 

http://www.helse-stavanger.no/no/OmOss/styret/Sider/Styremoter.aspx
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55/16 Høringssvar fra BU og fra SUS/adm. til felles nasjonale retningslinjer for 
Brukermedvirkning. 
BU sitt høringssvar er sendt medlemmene og Helse Vest. Høringssvaret fra SUS er 
sendt BU leder, som videreformidler dette til BU sine medlemmer. 
 
 

56/16 Eventuelt 
 
Sak fra BU vedrørende plassering av hjelpemidler til hørselshemmede skal behandles 
i NAV sitt brukerutvalg før jul. 
 
Brukersamlingen LMS blir onsdag 8. februar kl 16.00-19.00. Som før starter det med 
et vart måltid fra kl. 16.00-17.00. Her trenger vi påmelding innen 30.januar. LMS 
håper på representasjon fra brukerutvalget. 
 
Prosjektet «Bare spør» ønsker et lunsj-møte med brukerne 25. januar, dette kommer 
en tilbake til når det foreligger med info. 
 
Dette var det siste møte for dette Brukerutvalget. Avtroppende medlemmer og leder 
ble takket av fagdirektør og fikk blomster. Møte ble avsluttet med et julemåltid. 
 
Nytt brukerutvalg samles til første møte 15. februar. 
 
GOD JUL 
 
Svanhild Gaupås 
referent 
 

 


