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Møtereferat Brukerutvalget 02.05.2018 
 

Saksnr Emne  
16/18 Godkjenning og innkalling av referat fra 14.03.2018 

Møtereferat og innkalling godkjent.  
  
17/18 Avklaring angående koordinator for Langvarige og komplekse tjenester 

v/Kjersti Eide – Presentasjonen vedlegges referatet.  
Status pr. i dag angående kontaktlegeordningen på SUS:  
Dette er ikke innført i alle avdelinger enda. Kontaktlegeordningen er 
oppfølgingssak på halvårige rapporter til Helse Vest. De som henviser til 
kontaktlegeordningen skal følge en veileder der det er klare retningslinjer for 
hvem som skal ha kontaktlege. Det er viktig at pasientene får god informasjon 
om dette tilbudet.  
 

  
18/18 Arealplan Våland 

Presentasjon av prosjektrapport v/Arne Ragaard Presentasjonen vedlegges 
referatet.  

  
19/18 Orienteringer:  

Eldar orienterer om Regional funksjonsfordeling innen kreftkirurgi: 
Helse Stavanger har i dag et etablert miljø innen gastrokirurgi (mage-tarm 
kirurgi) som leverer god kvalitet. 
Et flertall av medlemmene i utredningen, inkludert representant fra 
Brukerutvalget for Helse Vest, ønsker at sentrale deler av denne funksjonen 



 
 
 

Side 2 av 3 
 

skal flyttes til Bergen. Dette vil gå ut over behandlingstilbudet på SUS og 
endre utdanningssystemet for legene i Stavanger, som da må reise til Bergen i 
6-12 mdr for å få sin utdanning innen gastrokirurgi. Det skal nå utføres en 
risikovurdering før endelig avgjørelse tas. 
Brukerutvalget i Stavanger ønsker å uttale seg i denne saken.  Jan sjekker 
møtereferat fra Brukerutvalget i Helse Vest. 
 
Sissel informerer fra dialogmøte med kommunene: 
Adm.dir sammen med linjeledere og stab, har fra februar til april besøkt 17 av 
18 kommuner i opptaksområdet til Helse Stavanger. Hensikten med besøkene 
var at øverste ledelse i kommuner og sykehus skulle møtes til dialog, 
presentere nåtidens og fremtidens utfordringsbilde samt utveksle erfaring. 
Det var gjennomgående positive møter, hvor det kom frem at mye fungere 
godt men at det foreligger enkelte utfordringer innen ulike fagfelt,  
 Hvordan styrke samarbeidet om særlig ressurskrevende pasienter spesielt 
innenfor rus og psykiatri.   
Ønsker gode og riktige innleggelser. Har ofte behov for raske innleggelser 
inne rus/psyk. Kommunene har behov for mer veiledning. Viser også til 
veiledningsplikten. Ambulante tjenester – jobbe mer på pasientens arena.  
Tettere samarbeid om forebygging (barn/unge)  
 
Prosesser ved oppgaveoverføring. 
Opptatt av fokus på gode pasientforløp fremfor oppgaveoverføring.  
Kommunene ønsker å komme tidlig inn i forløpet når sykehuset ser behov for 
endring i tjenestetilbudet - overføring av oppgaver.  
 
Kommunene er opptatt av pasientene skal kunne bo hjemme lengst mulig. 
Jobber med forebygging, hverdagsrehabilitering, brukermedvirkning «Hva er 
viktig for deg», øke trygghet i hjemmet bl.a ved hjelp at velferdsteknologi etc.  
I den anledning er kommunene opptatt av at spesialisthelsetjenesten ikke 
skal definere omsorgsnivå og gi feil forventninger til pasienter/pårørende. 
 
Ønsker virtuelle konsultasjoner velkommen. Bruk av trygg elektronisk 
kommunikasjon (i helsenett) ønskes også brukt i nettverksmøter. Frigjør tid 
for fastlegene.  
 
Plan for høy aktivitet (PHA) - en felles utfordring når det er stort press på 
sykehuset og flere utskrivningsklare pasienter blir liggende i sykehuset. 
Kommunene positive til å inviteres med i arbeid med PHA. Alle kommunene 
stiller seg positive til sammen å jobbe for at et høyere antall helsepersonell og 
innbyggere lar seg vaksinere mot influensa i fremtiden. 
 
Barselomsorg – felles bekymring. Ikke uvilje mot å bygge opp tjenesten i 
egen kommune. Bekymringen ligger i tidsperspektivet og fremtidig 
rekruttering av jordmødre. 
 
Rehabilitering –  nedleggelse av sengepost i Eigersund gir ulike reaksjoner. 
Kommuner som ikke har hatt pasienter der ønsker penger brukt til ambulant 
rehabilitering framfor senger i Eigersund. Ryddig prosess men for korte 
tidsfrister til å kunne involvere kommunene.  
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Samtlige kommuner uttrykte at de var svært positive til initiativet med å 
komme ut i kommunene. Ønsker å videreføre denne møteformen med ulike 
alternativer 
 
Utviklingsplanen for Helse Stavanger er sendt ut til alle i Brukerutvalget – 
frist for innspill er 21.mai.  

  
20/18 Orientering fra Brukerutvalgets medlemmer om status for deltagelse i 

prosjekter:  
Prosjektoversikten oppdateres, fordeling av nye prosjekter.  

  
21/18 Brukersamling i Bergen 29. og 30. august, påmelding.  

Alle i BU har meldt seg på, samlet påmelding sendes.  
  
22/18 Prosjekt vedr. «hvite busser»  

Utgår 
  
23/18 Samarbeid og status for IKT sikkerhet og samarbeid med Helse Vest 

 
Det skal opprettes et brukerutvalg innen IKT og sikkerhet.  
Brukerutvalget etableres i en kjent struktur på linje med det som er på plass 
ved de øvrige Helseforetakene i regionen 

Rammen for å etablere et Brukerutvalg ved Helse Vest IKT as er at utvalget 
skal sammensettes av kvalifiserte personer med IKT faglig bakgrunn og at de 
i denne sammenheng skal representere brukerne i regionen. Det forutsettes 
at deltakerne blir invitert til å delta i Brukerutvalget og etableres som et 
permanent utvalg. 

Erik Hansen ivaretar invitasjoner til deltakelse i Brukerutvalget og vil påse at 
deltakerne har de nødvendige kvalifikasjonene. Det var enighet om at det vil 
være naturlig at en søker å invitere personer fra forskjellige virksomheter 
som f.eks offentlig forvaltning, oljenæringen, servicebedrifter, bank, 
forsikring, finans osv. Erik Hansen vurderer dette slik at Brukerutvalget får 
en best mulig representativ sammensetting.  

Utvalget kan være på plass i løpet av august/september 2018 
  
 Eventuelt: 

Dette er Odd sitt siste møte i Brukerutvalget, Jan takker for innsatsen og 
ønsker lykke til i Oslo.  
Innlevering av reiseregninger og oversikt over prosjektdeltagelse leveres til 
Karin senes 13. juni.  

 
 
Karin I. Eide 
referent 
 


