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Møtereferat 
 
Deltakere:       
Jan Torgersen, Oddrun Strand Rangnes, Olaug Håland, Hege Skjelbred-Knudsen, Odd 
Eskildsen, Randi Carlsen, Vibecke A. Bjørgengen Kaarstad, Aud Torhild Fjellså, Gyongyi 
Soyer, Sissel Hauge, Anne Sofie Øye Gjerde 
 
Forfall:  
 
Kopimottakere:  
 
Møteleder: Jan Torgersen 
Møtedato:  13.12.2017 
Klokkeslett: 15.30-17.00 
Møtenr: 8/17 
Møtested: Direktørens møterom 
Arkivref: 2017/3269 -  116169/2017  

  

 

Møtereferat - Brukerutvalget - 13.12.2017 
 

Saksnr Emne  
1. Status SUS2023  

Prosjektdirektør Kari Gro Johanson redegjorde for status SUS2023 – 
byggetrinn 1 Ullandhaug. 
Presentasjon vedlegges referatet. 
 
Brukerutvalget stilte spørsmål om hvordan man har planlagt hjelpemidler for 
hørselshemmede i nytt sykehus. 
Det ble også stilt spørsmål om det er planlagt arealer for utstilling av gammelt 
og historisk medisinsk utstyr. 
Kari Gro Johansen skal undersøke dette nærmere. 

  
2. Godkjenning av innkalling og møtereferat fra 21.11.2017  

Godkjent uten merknader. 
  
3. Orientering fra Eldar Søreide og Sissel Hauge 

Sissel Hauge orienterte i saken. (Eldar Søreide var ikke til stede i dagens 
møte): 

 Strategisk ledermøte ble arrangert 08.12.2017. 
 Adm.direktør vil sammen med bl.a. Eldar Søreide og Sissel Hauge 

besøke de enkelte kommunene i Helse Stavanger sitt nedslagsfelt for 
dialog med ordførere og rådmenn. 

 27. november ble det arrangert seminar hvor reinnleggelser var tema. 
Antall reinnleggelser i foretaket er for høyt. Sykehuset vet nå mye om 
disse pasientene, og tiden er inne for å bruke ressurser og krefter til å 
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få ned antallet. 
Prosjekt i regi av Helse Vest, «Vel Heim» har også reinnleggelser i 
fokus, det samme har prosjektet «Bare Spør». 
Samhandling og seksjon for kvalitet- og pasientsikkerhet har som mål 
å presentere en sak angående reinnleggelser for ledergruppen Helse 
Stavanger på nyåret. 

  
4. Orientering fra Jan Torgersen 

 Årsrapport for Brukerutvalget for 2017 skal nå skrives, og Jan 
Torgersen ønsker at samtlige medlemmer av Brukerutvalget skriver 
noen linjer om hva den enkelte har bidratt med i løpet av året.  
Leder ønsker en kort og konsis årsrapport. 

 
 Prosjekt Arealplan Våland: Rapporten er nå klar for presentering for 

Styret. 
 

 Det er i forbindelse med SUS2023 laget et 3D-studio hvor man kan få 
en opplevelse av hvordan det nye sykehuset på Ullandhaug blir, og 
Brukerutvalget har fått invitasjon til å avlegge studioet et besøk. 

 
 Brukerutvalget har fått invitasjon til å bidra i prosjekt 

Organisasjonsutvikling SUS2023.  
  
5. Mandat og oppnevning av brukerreferansegruppe i Klinikker for 

psykisk helsevern. Endring av opptaksområder for DPSene 
Ass. Klinikkleder Sølve Braut, Klinikk psykisk helsevern voksne, orienterte i 
saken. 
Foretaket har besluttet å legge ned de 12 sengene på Randaberg, Ryfylke DPS. 
Ingen av de ansatte vil bli oppsagt, men flyttes over til andre avdelinger i 
klinikken. Poliklinikkene på Randaberg og Jørpeland vil bestå, men 
organisasjonsstrukturen vil endres ettersom man ikke kan være et 
selvstendig DPS når sengeposten nedlegges. 
Stavanger, Sola og Sandnes DPS vil bli berørt ettersom det vil bli endringer i 
opptaksområdene.  
Klinikken vil sende ut brev til kommunene om hvordan man har tenkt dette 
utført, klinikken har også på forhånd snakket med noen av kommunene. Det 
er mulig at kommunene vil komme med andre ønsker om 
sammensetning/tilhørighet til de ulike DPS. 
 
Presentasjon fra møtet er vedlagt referatet. 

  
6. Skisse strategiplan 

Saken var utsatt fra forrige møter.  
Det avtales at innspill til strategiplanen sendes Jan Torgersen. Jan vil sende en 
samlet uttalelse til adm. sjef Helga Strand Vestbø. 

  
7. Eventuelt 

Konsekvensutredning for spesialist rehab. i Helse Stavanger:  
Hege Skjelbred-Knudsen (prosjektgruppen) og Oddrun Strand Rangnes 
(styringsgruppen)orienterte om status for prosjektet. 
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Prosjektet skal utrede konsekvensene ved evt. nedleggelse av 
rehabiliteringsplassene i Egersund. Hege har deltatt i første møte i 
prosjektgruppen 27.11., og opplever at det er en åpen og god prosess. 
Innsparingseffekten skal være betydelig for at rehabiliteringsplassene i 
Egersund skal legges ned. 
Oddrun har deltatt i første møtet til styringsgruppen hvor prosjektdirektivet, 
metodikk og møteplan ble gjennomgått. 

 
 
Anne Sofie Øye Gjerde 
referent 
 




