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Møtereferat 
 
Deltakere:       
Jan S. Torgersen 
Oddrun Strand Rangnes 
Hege Skjelbred-Knutsen 
Marianne Hansen 
Odd Eskildsen 
Gyongyi Soyer 
Vibeke Kaarstad 
Aud Torild Fjellså  
Olaug Håland 
Randi Carlsen (vara) 
Sverre Uhlving 
 
Forfall:  
Irene Mørk 
 
Kopimottakere:  
 
Møteleder: Jan S. Torgersen 
Møtedato:  15.03.2017 
Klokkeslett: 15.30-17.30 
Møtenr: 2/17 
Møtested: Direktørens møterom 
Arkivref: 2017/2725 -  33193/2017  

  
 
Møtereferat Brukerutvalget 15.03.2017 
 

Saksnr Emne  
8/17 Godkjenning av innkalling og referat fra møtet 15. februar 2017  

Referatet ble godkjent uten merknader. 
  
9/17 Orientering om ny landsdekkende nettside for pårørende  

Liv N. Kleppe, daglig leder Pårørendesenteret, var invitert for å presentere 
Pårørendesenteret. 
Senteret startet opp for 18 år siden som pårørendesenter innen rus og mental helse, 
men man så etter hvert at det var et behov også for pårørende til pasienter med 
andre sykdommer, og Pårørendesenteret jobber nå uavhengig av hvilken diagnose 
pasienter har. Pårørendesenteret er geografisk plassert i Stavanger, men jobber 
nasjonalt. 
Liv N. Kleppe presenterte Pårørendesenterets nettside: 
http://www.parorendesenteret.no/hjem  
Noen ganger kan brukere få hjelp via telefonen, eller de kan få opplyst hvor de kan 
få hjelp på sitt hjemsted. Det er mulig å søke på tilbud som finnes nær hjemstedet 
ved at man legger inn hjemsted i et søkefelt. Her finner man også en chattelinje. 

http://www.parorendesenteret.no/hjem
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Pårørendesenteret har egen facebook-side. De vil jobbe med bedre nettinfo på 
Helse Stavanger sin side. 
Jan Torgersen foreslår også at man legger inn info om Pårørendesenteret i 
Brukerutvalgets brosjyre når denne oppdateres. 
Liv N. Kleppe oppfordrer Brukerutvalgets medlemmer til å sende henne gode tips 
om hvordan Pårørendesenteret kan markedsføres. 
 
Presentasjonen fra møtet er vedlagt referatet. 

  
10/17 Styresaker til styremøtet 22. mars 2017  

Fagdirektør Eldar Søreide var forhindret til å delta i dagens møte, Sverre Uhlving 
orienterte derfor i saken. 
 
Rapportering fra virksomheten:  
Det er en god oversikt i saksfremlegget hvor man ser utviklingen i fortaket: 
Balansert målekort for Helse Stavanger. Man ser her bl.a. at ventetid ventende alle 
prioriteter og antall fristbrudd har gått ned. Det samme har ansattskader og 
sykefravær. Antall korridorpasienter og epikrisetid har derimot hatt en økning.  
 
Budsjettavvik: Februar måned viser et negativt budsjettavvik på 8,5 mill. kr. 
Hovedårsaken til det negative avviket er merforbruk i lønn. 
  
Styringsdokumentet: Dette er et oppdragsdokument fra Helse- og 
omsorgsdepartementet som sendes ut til RHFene som så lager dette lokalt og 
sender dette ut til helseforetakene. Styringsdokumentet inneholder alt som 
helseforetaket forplikter seg til å gjøre, i tillegg til styringsdokumenter som er sendt 
ut tidligere. 
Sverre Uhlving anbefaler Brukerutvalget å lese Styringsdokumentet.  
 
Status for sykehusutbygging 
Når det gjelder kjøp av tomt har det kommet opp et alternativ til etablering av 
tomteselskap.  Alternativet går ut på at Helse Stavanger kjøper tomt til et komplett 
fremtidig sykehus, og tar ansvar for å bygge den infrastruktur for vei, vann og avløp 
som er nødvendig for å kunne ta i bruk første byggetrinn for et nytt sykehus. Dette 
kan være et gunstig alternativ og vil bli forhandlet videre på. 
 
Det arbeides med arealdisponeringen, hvordan de ulike avdelinger/funksjoner skal 
ligge i forhold til hverandre.  
 
HV strategi 2023: Viktig at også Brukerutvalget kommenterer høringen. 
 
Styresakene i sin helhet finner dere her: 
https://helse-stavanger.no/om-oss/styret-i-helse-stavanger 
 

  
11/17 Tilbakemelding fra medlemmene vedrørende deltagelse i prosjekt etc.   

 
Odd Eskildsen: Har deltatt i møte i Klinisk etikk komite. Her var 2 saker oppe til 
drøfting.  
 
Aud Torild Fjellså: Har deltatt i møte i Ernæringskomiteen. Ny leder for 

https://helse-stavanger.no/om-oss/styret-i-helse-stavanger
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ernæringskomiteen ble fagdirektør Eldar Søreide. 
 
Vibeke Kaarstad: Har deltatt i sitt første møte i forskningsprosjekt vedrørende 
utskrivelse av pasienter/VIP pasienter. 
 
Jan Torgersen: Det skal være møte i Bare Spør prosjektet torsdag kveld. 
Intensjonen er at prosjektet skal få innspill på hva som kan forbedres, sykehuset 
skal ta hensyn til brukernes ønsker og behov. Dette er et viktig prosjekt og kan 
gjerne være fast innslag i BU møtene 
 
Prosjekt Samordning av mottak: Blir dette bedre eller verre for pasienten? – viktig at 
BU stiller slike spørsmål. 
 
Det har ikke vært møte i sykehusutbyggingsprosjektet. Det arbeides nå med å 
detaljere hvor avdelingene skal ligge og hvilke avdelinger som skal flytte til 
Ullandhaug i første byggetrinn. 
  
PET senteret åpnet på mandag. 
 

  
12/17 Oppfølgingssaker / Orienteringssaker 

 
Oppnevning av nye brukerrepresentanter i prosjekter:  
Oversikt over pågående prosjekter var sendt ut i forkant av møtet. I prosjekter som 
vil vare over lengre tid ble det i forrige møtet besluttet å oppnevne nye 
brukerrepresentanter.  

• Prosjekt for selvmordsforebygging og referansegruppe psykiatriprosjekt 
overtas av Marianne Hansen. 

• Brukermedvirkning forskning: Jan Torgersen og Oddrun Strand Rangnes  
• Bare spør: Jan Torgersen erstatter Førsund 

 
Det vil bli etterspørsel til nye brukerrepresentanter til forskningsprosjekter. 
 

• Kampanje i forbindelse med Bare Spør: Vibeke Kaarstad. 
• Kontaktforum læring og mestring senteret: Gyongyi Soyer. 
• Brukerundersøkelser: Hege Skjelbred-Knutsen. 
 

 
 
Odd Eskildsen stiller spørsmål om BU skal ha en representant i 
Samhandlingsutvalget. Dette avklares med fagsjef for samhandling, Sissel Hauge. 
 
Oversikt over fordeling av prosjekter settes opp som sak i neste møte i BU. 
 
Orientering om virksomhetsplanen v/Jan T. 
Virksomhetsplanen ble gjennomgått. BU bes om å lese gjennom og se om noe 
mangler. Jan Torgersen foreslår at BU inviterer foretakets ledelse til et møte for en 
gjennomgang av virksomhetsplanen. 
 
Aktivitetsplanen for brukerutvalget 2017: 
Planen var utsendt til brukerutvalgets medlemmer i forkant av dagens møte. 
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Planen vil være et godt utgangspunkt for årsplan. Følgende aktivitet foreslås: 

• Møte med pasientombudet, både ved at pasientombudet inviteres til et BU 
møte, men også et uformelt møte ved å besøke dem. 

• Møte med adm.direktør Helse Stavanger. 
• 29.03.2017 har mange meldt seg på seminar i Bergen for nye medlemmer i 

Brukerutvalg i regi av Helse Vest. 
• Ansatt opplæring i regi av Helse Stavanger er ikke tilgjengelig før i august, 

det anbefales å undersøke om det kan arrangeres noe for BU før den tid. 
 
I tillegg inviteres klinikksjef i psykiatrien til neste BU møte for å orientere om 
tvangsbruk i psykiatrien.  ti 
 
Innspill fra BU til ytterligere aktivitet, f.eks. avdelinger man ønsker å besøke, sendes 
til Jan Torgersen. 
 
Det bemerkes også at Brukerutvalgets nettside må oppdateres. 
 
 
Høring – Helse Vest virksomhetsstrategi: 
Utkast til høringen er utarbeidet og var sendt ut til BU sine medlemmer i forkant av 
dagens møte. 
BU godtar utkastet med innspilte endringer. 
 

  
 
 
Anne Sofie Øye Gjerde 
referent 
 


