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I 2016 har Brukerutvalget hatt følgende medlemmer: 
 
Berge,  Lars Aksel    FFO - Norges Døveforbund 
Eskildsen, Odd    FFO Rogaland, Hørselsh. Landsforbund HLF 
Fjellså, Aud Thorild    SAFO – Vest - Landsforeningen for Polioskadde  
Førsund, Kjell-Egil    Kreftforeningen Sør-Vestlandet 
Haaland, Olaug    SAFO, Norsk forbund for utviklingshemmede 
Jakobsen, Liv     FFO Rogaland, Mental Helse Sørvest 
Mossige, Atle     FFO – Rogaland Foreningen for Hjertesyke barn 
Ottesen, Ragnhild    FFO Rogaland, Psoriasisforbundet 
Skålevik, Alexander    TSB - Rio 
Strand Rangnes, Oddrun   Eldrerådet Rogaland fylkeskommune 
Jan Torgersen     FFO Rogaland, Diabetesforbundet 
 
Vara medlem: 
Bjørgengen Kaarstad, Vibecke  FFO - Norges Blindeforbund  
 
Som det fremgår av ovennevnte representerer medlemmene ulike brukergrupper og blir 
vanligvis foreslått av og forespurt av sine respektive foreninger om å delta i utvalget for en 
bestemt periode. 
Noen av medlemmene går ut ved årsskifte 2016/2017 og nye medlemmer er oppnevnt. 
Oversikt over det nye brukerutvalget fremgår i meldingens siste side. 
 
 
BRUKERUTVALGETS MÅL OG STRATEGIER 
 
For oversiktens skyld skal vi, som for 2015, ta med Brukerutvalgets mål og strategier. 
 
Det overordnede målet med brukermedvirkning er å styrke kvaliteten på helsetjenestene. 
Brukerne og de pårørende er viktige premissleverandører for å sikre gode og likeverdige 
helsetjenester til alle innbyggere.  
 
Brukermedvirkning i Helse Stavanger HF skjer på to nivå, individnivå og systemnivå.  
• Medvirkning på individnivå betyr at brukeren (og eventuelt pårørende) skal ha innvirkning 
på tilbudet for egen behandling.  
• Medvirkning på systemnivå handler om at brukerne sine erfaringer blir tatt med i utviklingen 
av helsetjenestene.  
 
Målet med brukermedvirkning i Helse Stavanger HF  
I Helse Stavanger HF er målet med brukermedvirkning på individnivå:  
• å sikre god kvalitet på den enkelte sitt behandlingstilbud  
• å bidra til bedre forståelse av egen helsetilstand  
• å bidra til brukerne sin innvirkning på egen behandling  
I Helse Stavanger HF er målet med brukermedvirkning på systemnivå:  
• å sikre god kvalitet på helsetjenestene som Helse Stavanger tilbyr  
• å sikre et likeverdig tilbud til alle innbyggere  
• å sikre deltagelse og forankring i utviklinga av tjenestetilbudet 
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Strategi for brukermedvirkning  
En viktig forutsetning for å nå målene med brukermedvirkning, er at brukerne sin 
erfaringskompetanse blir sidestilt med fagkompetanse. For å sikre at målene med 
brukermedvirkning blir innfridd i tråd med gjeldende lov- og myndighetskrav, er det 
avgjørende hvordan brukermedvirkningen er forankret og satt i system.  
I Helse Stavanger HF har en utarbeidet disse strategiene for brukermedvirkning:  
 
På individnivå:  
• Tjenestetilbudet bygger på et helhetlig menneskesyn, der kompetente og motiverte 
medarbeidere møter pasienten/pårørende eller brukeren med respekt.  
• Brukeren, eller den som ivaretar hans eller hennes interesser, skal få tilbud om medvirkning 
både i planlegging og gjennomføring av tiltakene/tjenestene.  
• Brukermedvirkningen skal være formelt forankret i prosedyrer og i tråd med gjeldende 
lovverk.  
 
På systemnivå:  
• Det skal legges til rette for kompetente og representative brukerutvalg. Brukerutvalget 
opptrer på vegne av de ulike brukergruppene og skal blant annet være et rådgivende organ for 
styret.  
• Det skal sikres god og kompetent brukermedvirkning gjennom systematisk opplæring av 
brukerrepresentantene.  
• Det skal sikres brukermedvirkning og deltagelse i plan/utviklingsarbeid og prosjektarbeid, 
på ulike nivå.  
• Brukerrepresentantene skal få tilbud om å delta på aktuelle kompetansehevende 
kurs/seminarer.  
 
BRUKERUTVALGET   
 
Brukerutvalget har i 2016 hatt 8 ordinære møter, 4 om våren og 4 om høsten. Vanligvis er de 
ordinære møtene en uke forut for styremøtene i Helse Stavanger HF, og vi blir orientert om 
hvilke saker som skal tas opp i kommende styremøte. 
I disse møtene, som vanligvis har en varighet mellom 2,5 og 4 timer, drøftes ulike emner med 
tilknytning til brukere/pasienter. Vi har som regel, invitert en person fra en seksjon for å 
informere om et emne som vi har valgt å bli orientert om. 
 
Dette har blant annet vært med innlegg om  
 
VARDESENTERET - orientering ved senterleder Mariette Abrahamsson 
 
UNGDOMSRÅDET – orientering etter halvt års drift v leder Thea og nestleder Celina  
 
INTERNET-LØSNINGER – v/ kommunikasjonssjef Gotfred Tunge 
 
PASIENTJOURNALER PÅ NETT – v/prosjektleder Fredrik Feyling 
 
BUDSJETTPROSESSEN – v/finansdirektør Bjørn Munthe 
 
PASIENTREISER – v/ Mona Gunstead 
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NÆRLANDSKLINIKKEN – Møte på Nærland og orientering ved virksomhetslederen Eva 
Fagerheim om LHL od de rehabiliteringstilbud som gis til kreftpasienter, hjertesyke, 
lungesyke og sykelig overvekt.  
 
SYKEHUSAPOTEKET – orientering om endringer v/ Apoteker Tonje Folkvang 
 
PET – informasjon v/Terje Bakkelund om det nye senteret som åpnes ved årsskiftet 2016/-17 
 
PasOpp – undersøkelsen v/rådgiver Kristin Skårdal 
 
BARN SOM PÅRØRENDE – informasjon multistudien v/leder for forskning psyk. Gro Peck 
 
LANGTIDSBUDSJETT OG BUDSJETT 2017 – v/økonomisjef Gunhild Haslerud 
 
MAGE/TARMKREFT – utredning og behandlingsforløp v/ overlege Jan Halvard Trevland 
 
MÅL OG VISJONER FOR SUS 2023 – v/prosjektleder Hege Fjell Urdahl 
 
De orienteringer, som vi har fått gjennom året, har vært meget interessante og fremført av 
entusiastiske personer.  Brukerutvalget takker alle foredragsholderne for den velvilje som er 
vist, ved å stille opp til utvalgets møter, til dels på kort forespørsel. Vi er også takknemlige for 
å få delta i en diskusjon om de ulike temaer og gjerne også å bli lyttet til. Slike orienteringer 
gir Brukerutvalget god innsikt i sykehusets mange avdelinger, og orienteringene skal fortsette 
i kommende år. 
 
 
ANDRE MØTER 
 
Utenom de ordinære møtene har vi hatt en rekke andre møter: 
 
Møte med Pasientombudet, spesielt med sikte på avklaring av grensesnitt mellom 
systemnivå og individnivå.  
Vi har deltatt i Brukergruppemøte for sykehusutbyggingen  
Vi har hatt møte med Ledergruppen ved SUS 
Vi har hatt møter med AD Inger Cathrine Bryne 
Vi deltar i Samarbeidsforum Forskning 
Vi har deltatt i Brukerforskningsseminar – Forskningsdag - Bergen 
Vi har deltatt i Fellessamling for Brukerutvalg i Bergen 
Vi har deltatt i Brukerforskerkonferansen Psykiatrisk ved SUS 
Vi har hatt møte med Ledelsen for Sykehotellet 
Vi har deltatt i Introduksjonsdag for nyansatte ved SUS, sammen med AD 
Vi var med ved åpningen av Diagnostisk senter i januar 2016. Åpningen ble foretatt av 
Helseminister Bent Høie 
Vi har deltatt i seminaret om Helse 2030 
 
Brukerutvalgets leder deltar som observatør i Styremøtene 
 
 
Våren 2016 bestemte vi oss for å besøke de enkelte avdelingene ved sykehuset. Dette ble 
bifalt av administrerende direktør.  



 5 

Det kan selvsagt være vanskelig å tilpasse slike møter i en travel hverdag hos de enkelte 
avdelingene, men vi har i 2016 besøkt  
 
Medisinsk avdeling 
Avdeling for blod- og kreftsykdommer (ABK) 
Diagnostisk senter 
 
Utgangspunktet for Brukerutvalget har vært å bli bedre kjent både med personalet og den 
enkelte avdeling. Vi vil uttrykke takk her for den imøtekommenhet som er vist oss overalt. 
Videre har det vært av vesentlig betydning for oss å få vite om hvordan pasientene opplever 
den behandling og service som de får, gjennom tilbakemeldinger som brukes i alle avdelinger. 
Dette er gjenstand for diskusjon, og Brukerutvalget vi se nærmere på de svarene som er gitt. 
 
  
VIRKSOMHETSPLANEN – BRUKERE OG PÅRØRENDE 
 
Virksomhetsplan for brukermedvirkning for Helse Stavanger 2015-2018 legger vekt på 
Pasientens Helsetjeneste slik det uttrykkes fra Helseministeren. Planen har angitt ansvar for 
de forskjellige avsnitt, og det er både ledelsens og styrets ansvar for gjennomføring, slik det 
også har vært uttrykt gjennom den muntlige presentasjon for styret. 
For øvrig vises til en grundigere omtale av planen i vår årsmelding for 2015 der 
presentasjonen fulgte som vedlegg.  
 
Brukerutvalget har diskutert om planen skal inneholde ytterligere punkter, og det antas at det 
kan komme forslag om noen tilføyelser i løpet av 2017.  
  
 
BRUKERUTVALGETS DELTAKELSE I PROSJEKTER 
 
Medlemmer i Brukerutvalget deltar i en rekke prosjekter ved SUS.  Her nevnes 
 

• Habilitering og rehabilitering 
 
• Sykehusutbygging 

 
• Eldre medisin og samhandling 

 
• Telemedisin 

En brukerrepresentant har deltatt i et prosjekt for effektiv bruk av telemedisin i 
diabetesbehandling, DiaFoto. Det prosjektet er avsluttet, men de gode 
erfaringene så langt blir videreført gjennom et nytt prosjekt for å se på bruk av 
Telemedisin i sårbehandling. Målsettingen er at en ved hjelp av Telemedisin/IKT 
skal forenkle hverdagen for pasientene slik at behandlingen kan gjøres hjemme 
og forenkle behandling og redusere antall reiser for pasienten. På den måten vil 
det bli mye enklere og tryggere for pasienten. 

 
• Slagskole for kommunehelsetjenesten 
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• Psykiatriprosjekt  
 
 SELVMORDSFOREBYGGING 

 Tittelen er selvforklarende. 
 Styringsgruppe. 2 møter i året. Mye aktivitet på dette området.  
 Fokus 2015: Ungdom, skoler, fastleger, media.  
 Har fått tilført nye midler for 2016.  
 Fokus 2016: Eldre 

   
  FACT-prosjekt ved Sola DPS og Hinna / Hillevåg. Startet opp høsten 2015. 
  Dette gjelder tyngre psykiatriske pasienter som får hjemmebesøk av  
  tverrfaglige team. Foreløpig to møter.  

  
 BRUKERREFERANSEGRUPPE med deler av ledelsen og representanter fra 
 ulike brukerorganisasjoner. Månedlige møter. Dette er en god modell for reell 
 brukermedvirkning i psykiatrien. Ulike viktige temaer tas opp. 
 Omorganisering av psykiatrisk divisjon har vært viet mye oppmerksomhet. 
 Noen medlemmer blir rekruttert ut fra denne gruppen til andre nye 
 prosjekter, for eksempel psykebilen. Fast sak for tilbakemelding fra brukerne 
 hvert møte 
  
 MEDISINFRITT BEHANDLINGSTILBUD. Nytt prosjekt innen psykisk 
 helsevern starter opp ved overgangen til 2016, ref, oppdragsdokument 2015. 
  
 PAKKEFORLØP PSYKOSER 

 Oppstart høst 2015. Styringsgruppe annen hver måned, ROS-analyse 
 Prosjektmøter annen hver uke. Et viktig prosjekt å medvirke i. 

 
 BRUKERRÅD DPS  

  Brukerråd DPS: Bruker- og pårørenderepresentanter oppnevnt av   
  Brukerutvalget, og ansatte ved DPS. Rådgivende organ. 
   

ETABLERING AV NY KLINIKK: PHBURA 
Etablering av ny klinikk. Representant med i Styringsgruppen. Styringsgruppen 
startet opp sitt arbeide på senhøsten 2016 og fortsatte over i 2017 

 
 
 PET-prosjektet 
 Prosjektet for PET-Skanner til SUS ble opprettet høsten 2015. Hensikten er å 
 koordinere og styre innkjøp og installasjon av PET-Skanner til SUS. 
  Ombyggingen er ferdigstilt i 2016.  
 Driften av PET-senteret starter Februar 2017. 

         Nukleæravdelingen ved SUS blir ikke flyttet som del av trinn 1 i nytt sykehus 
  
 

 
 

• Ernæringskomiteen 
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• Regionalt NPE – prosjekt Gastro 
  

 
• Infrastruktur Klinisk Forskning 

 
 

*Prosjekt ”felles ekspedisjonslokaler”  
Vi har deltatt i et prosjekt hvor en ser på mulighetene for sammenslåing av 
ekspedisjonene til en del av poliklinikkene. Prosjektet vil fortsette inn i 2017. 
Målsettingen er å redusere arealbehovet samtidig at det skal bli enklere for 
brukerne når de skal til kontroll/behandling. 

  
• Brukermedvirkning Forskning  

  Oppdragsdokumenter har gitt de regionale helseforetakene føringer på at en i 
  større grad måtte ha brukermedvirkning i forskningens ulike faser. På dette 
  grunnlaget nedsatte de regionale helseforetakene en regional arbeidsgruppe, 
  som gav en innstilling til retningslinjer og tiltak innen: 
  - brukermedvirkning i utvalg 
  - direkte brukermedvirkning i forskningsprosjekt 
  - opplysning om brukermedvirkning i søknader 
  - opplæring av brukere om forskning 
  Dessuten ble det lagt til grunn at det skulle foretas en kartlegging og evaluering 
  av brukermedvirkning i forskningen. 
 

• Etablering av forskningspost ved Helse Stavanger HF 
Ledergruppen ved Helse Stavanger HF opprettet en arbeidsgruppe for å utrede 
etablering av en klinisk forskningspost i egne lokaler ved Stavanger 
Universitetssjukehus med effekt fra 2017.  
Arbeidsgruppen anbefaler at en forskningspost etableres og forankres i 
Forskningsavdelingen. Arbeidsoppgavene bør være å yte praktisk støtte til 
gjennomføring av lege initierte intervensjonsstudier, kommersielle farmasøytiske 
utprøvinger, og andre internt initierte prosjekter, i denne prioriteringsrekkefølge 
og i samsvar med forpliktelsene overfor NorCRIN. 
 

• Styringsgruppen for endring av Organisasjonsstruktur 2016 
 

 
• Nytt sykehus 

Brukerutvalget deltar i prosjektet Nytt Sykehus i arbeidsgruppen "ikke 
medisinske forhold" Har også deltatt ved gjennomføring av ROS analyse 
omkring sikkerhet. Deltar i Brukerutvalg for Sykehusutbygging. Dette 
brukerutvalget ledes av Prosjektdirektøren og alle medlemmene representerer 
forskjellige pasientorganisasjoner. Prosjekt og utvalg vil bli videreført i 2017.  

 
 

• Klinisk etikkomite (KEK) 
 Komiteen skal bidra til å høyne etisk refleksjon, bevissthet og kompetanse i 
Helse Stavanger HF.  Et nasjonalt mandat for kliniske etikkomiteer legges til unn 
for arbeidet. Komiteen har månedlige møter og arrangerer i tillegg åpne 
forelesninger i Aulaen vår og høst. KEK bruker en modell fra Senter for 
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medisinsk etikk, UiO i arbeidet med sakene. Det etiske problemet belyses 
gjennom å studere hva som er fakta i saken, hvem er berørte parter, og hva er 
deres syn, hvilke verdier og hvilke lov retningslinjer aktualiseres og hvilke 
handlingsalternativer finnes. 

  I løpet av 2016 behandlet KEK saker om beslutningsprosesser ved begrensning 
  av livsforlengende behandling. Sentralt er hva, som ut fra medisinsk og  
  helsefaglig vurdering, er forsvarlig og til pasientens beste. Hva pasienten selv 
  ønsker vektlegges siden Pasientrettighetsloven §4-9 gir pasienten rett til å nekte 
  helsehjelp i særlige situasjoner. Her er det å nekte blodoverføring, palliasjon, 
  aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og 
  kort, forventet levetid momenter som er tatt opp. KEK har flere ganger tatt opp 
  tvangsbruk ved Helse Stavanger HF. 
 
  KEK har også sett på pakkeforløp for brystkreft, lungekreft, kreft i tykk- og 
  endetarm samt prostatakreft, som utgjør 50% av alle krefttilfellene. KEK er 
  blitt informert om elektronisk medisinkurve, som en helhetlig intelligent  
  løsning for den enkelte pasient. Den ivaretar pasienten fra innleggelse til  
  utskriving og letter personalets arbeid. Målet er å øke kvaliteten på  
  behandlingen. 
 
 

• Prosjekt ”Watch and Wait” 
 Et delvis nasjonalt og delvis multinasjonalt prosjekt som ved SUS ledes av 
 professor Hartwig Kørner. En forskning som legger opp til gode for pasienten 
 og at en strålebehandling i stedet for kirurgi kan spare pasienten for vanskelig 
 og unødige operasjoner. 
 
• Prosjekt ”tidlig diagnostikk” kreft 
 Et samarbeidsprosjekt med Karolinska I Stockholm for tidligere diagnostikk av 
 prostatakreft. 
 
• Prosjekt VIP-pasienter 
 
 
• Bare Spør 

Brukerutvalget deltar i prosjektet "Bare Spør" hvor det bla annet arbeides med 
å få pasientene til å delta i brukerundersøkelser. "Bare Spør " - prosjektet har 
flere aktiviteter. Blant annet arbeides det med å gjennomføre et seminar med en 
brukergruppe for å få innspill i hva som er viktig for pasientene i de 
forskjellige behandlingsfasene. Seminaret vil bli avholdt i februar 2017. 
Prosjektet arbeider kontinuerlig med å utvikle gode spørreskjema og å få til en 
mer systematisk gjennomføring av Brukerundersøkelser ved Helse Stavanger. 

  
    

• Kontaktforum LMS  
Vi har deltatt på samarbeidsmøte/seminar med Lærings-og 

Mestringsenteret vedr. brukermedvirkning 
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ANNET 

Vi har deltatt i diskusjonene omkring plassering av nytt sykehus, så vel internt som 
med offentlige innlegg. 
 
Brukerutvalget har laget forslag til introduksjons- og opplæringsplan for nye 
medlemmer av utvalget. Denne tas i bruk i 2017. Kurset vil strekke seg over 1 dag 
og beskriver rammebetingelsene for nye BU medlemmer og hvilke forventinger 
som settes til som skal være med i BU 

  
 
 
Styret har oppnevnt følgende medlemmer til Brukerutvalget som skal fungere fra 
januar 2017: 
 

   Jan Torgersen                            FFO – Diabetesforbundet 
Marianne Hansen                       FFO    Mental Helse Sør Vest  
Odd Eskildsen                           FFO - Hørselshemmedes Landsforbund  
Gyongyi Soyer                         FFO - Norges Astma og Allergiforbund Rog. 
Vibeke Anett B. Kaarstad          FFO - Norges Blindeforbund Rogaland  

Aud Thorild Fjellså                     SAFO – Vest - Landsforeningen for Polio   
Olaug Haaland                            SAFO – Vest - Norsk forbund for 
utviklingshemmede 
Irene Mørk                                  RIO 
Hege Skjelbred-Knutsen              Kreftforeningen Sør-Vestlandet 

 Oddrun Strand Rangnes              Eldrerådet i Rogaland Fylkeskommune 
 

Vara medlem: 
Randi Carlsen                               FFO - Sør-Rogaland Bekhterevs foreining/  

                                                                       Revmatiker forbund Rogaland  
 

 
 
TIL SLUTT 

vil Brukerutvalget takke for et meget godt samarbeid med ledelsen og ansatte og 
videre gi uttrykk for tilfredshet med en positiv utvikling ved Stavanger 
Universitetssykehus.  
 
 


