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 - Avdeling for Fag, Forskning og Undervisning

Møtereferat 
 
Deltakere:       
Aud Torild Fjellså, Geir Thowsen Tonning, Gyongyi Soyer, Hallfrid Kristoffersen, Hege 
Skjelbred-Knudsen, Marianne Hansen, Marianne Reve, Preben Sandanger, Vibeke 
Kaarstad 
 
Forfall: 
Randi Carlsen 
 
Kopimottakere:  
Eldar Søreide, Sissel Hauge 
 
Møteleder: Hege Skjelbred-Knudsen 
Møtedato:  12.06.2019 
Klokkeslett: 1530-1800 
Møtenr: 04/19 
Møtested: Direktørens møterom 
Arkivref: 2019/7037 - 100839/2019 

 
 
Møtereferat Brukerutvalget 12.06.2019 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
Sak 
17/19 

Godkjenning av referat fra møte 08.05.2019 
Referat godkjent.  

 

   
Sak 
18/19 

Orientering og informasjon v/Hege Skjelbred-Knudsen 
Hege refererte fra styremøte i Helse Stavanger 15.05.2019 
samt fra ledersamlingen for brukerutvalgene i Helse Vest 
som Hege og Aud deltok på.  

 

   
Sak 
19/19 

Lærings- og mestringssenteret (LMS) v/Kari Fredriksen 
Presentasjonen vedlagt 
Viktig at Brukerutvalget etterspør brukeropplæring, spesielt 
i forbindelse med det nye sykehuset.  
Det er behandlende avdeling som henviser pasientene til 
kurs hos LMS. Pasientene oppfordres til å ta kurs da 
opplæring og behandling gjør at det å leve med sykdom blir 
lettere. LMS har god erfaring med å gi opplæring i grupper 
der man treffer andre i samme situasjon.  
Pasientorganisasjonene, avdelingene som behandler 
pasientene og LMS avgjør hvilke grupper som skal få kurs.  
LMS i Helse Stavanger holder ikke kurs for psykiatrien.  
 
Brukerutvalget vil diskutere på møte i august om de skal 
komme med innspill ang. kurs i psykiatrien  
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Brukerutvalgets medlemmer oppfordres til å lese «Strategi 
for å øke helsekompetansen i befolkningen» og etterspør hva 
Helse Stavanger gjør for å involvere kursvirksomhet.  
 
Dokumentet finner dere ved å gå inn på denne linken:  
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/strategi-for-a-
oke-helsekompetansen-i-befolkningen-2019-
2023/id2644707/ 
 

   
Sak 
20/19 

Pasient- brukerombudet i Rogaland 
Presentasjonen vedlagt.  
Pasient- og brukerombudet ønsker å bli invitert til lag og 
samling for å informere om sin virksomhet.  
Har kontor i Hillevåg hvor de også tar imot besøkende. 

 

   
Sak 
21/19 

Fagsjef for Samhandling Sissel Hauge 
Presentasjon om temaet «Utskrivningsklare pasienter»   
vedlegges.  
Brukerutvalget tar informasjonen til orienteringen, og vil 
følge utviklingen. 
 

 

   
Sak 
22/19 

Hvordan bruke egne erfaringer som brukerrepresentant  
v/Aud T. Fjellså (nestleder Brukerutvalget) 
 
Utsettes til neste møte. 

 

 
 
Karin Irene Eide 
referent 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/strategi-for-a-oke-helsekompetansen-i-befolkningen-2019-2023/id2644707/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/strategi-for-a-oke-helsekompetansen-i-befolkningen-2019-2023/id2644707/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/strategi-for-a-oke-helsekompetansen-i-befolkningen-2019-2023/id2644707/

