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Møtereferat 
 
Deltakere:       
Vibeke Kaarstad, Hege Skjelbred-Knudsen, Veronika Hansen, Randi Carlsen, Marianne 
Reve, Hallfrid Kristoffersen, Aud Torild Fjellså 
 
Forfall: 
Geir Thowsen Tonning, Gyongyi Soyer, Marianne Hansen 
 
Kopimottakere:  
Eldar Søreide, Sissel Hauge 
 
Møteleder: Hege Skjelbred-Knudsen 
Møtedato:  16.09.2019 
Klokkeslett: 1530-1800 
Møtenr: 06/19 
Møtested: Direktørens møterom 
Arkivref: 2019/7037 - 124128/2019 

 
 
Møtereferat Brukerutvalget 16.09.2019 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
23/19 Godkjenning av referat og møteinnkalling, div. 

informasjon og presentasjon av nytt medlem av BU 
 
Referat og møteinnkalling godkjent.  
Presentasjon av nytt medlem, Veronika Hansen fra RIO 
ønskes velkommen.  

 

   
24/19 Presentasjon av Klinikk psykisk helsevern voksne 

v/klinikksjef Helle Schøyen og ass.klinikksjef  Sølve Braut 
Presentasjonen vedlagt.  
 
Brukerutvalget stilte spørsmål ang. sikkerhetsavdelingen 
(pasienter som er dømt til tvungen psykisk helsevern). Det 
følger ikke ressurser med disse plassene. Situasjonen er 
bekymringsfull både for ansatte og i et 
pasientsikkerhetsperspektiv. Nødvendige omprioriteringer 
kan gå ut over andre pasienter som trenger behandling.  
 
Brukerutvalget støtter klinikken/Helse Stavanger i sin 
anmodning til Helse Vest om å vurdere kapasitet, praksis 
rundt bruk av sikkerhetsplasser og håndtering av 
konsekvenser av dagens situasjon.  
 
 

 



Side 2 av 2 

 
Videre ble det spørsmål/dialog om problemstillinger rundt 
ansettelse av helsesikkerhetspersonell  (f.eks. vektere og 
politi) i psykiatrien, om vold mot ansatte og vold/overgrep 
blant pasienter. Det er relativt får hendelser der en pasient 
skader en annen pasient.  
 
Klinikken uttrykte bekymring når det gjelder rekruttering av 
sykepleiere i fremtiden. I dag er det få ledige stillinger i 
klinikken. Teknologiske innretninger kan være en løsning på 
noen av rekrutteringsutfordringene i fremtiden.   
 

   
Sak 
25/19 

Aktuell informasjon  v/fagdirektør Eldar Søreide 
 
Kreftkirugisaken er utsatt til styremøte i Helse Vest i slutten 
av september.  
 
Lokalisering av AMK- Luftambulansen har vært en viktig sak 
for regionen. Det ble gjennomført en regional utredning som 
konkluderte med at både Stavanger og Bergen har 
kompetanse og er robuste nok til å ivareta funksjonen. Saken 
endte med at Helse Bergen fikk beholde AMK-
Luftambulansen.  
 
Gjennomgang og forklaring av balansert målekort for Helse 
Stavanger i virksomhetsrapporten som behandles i 
førstkommende styremøte i Helse Stavanger.  

 

   
Sak 
26/19 

Strategisk kommunikasjon mot 2023 
v/ Kommunikasjonsdirektør Helga T. Strand Vestbø 
Presentasjonen er vedlagt.  
 
Kommunikasjonsavdelingen ønsker å ta bilde av sittende 
Brukerutvalg for en presentasjon på nettet, dette avtales 
nærmere.  
 
Kommunikasjonsavdelingen vil gjerne komme tilbake for å 
høre synspunktene til Brukerutvalget  ang. eksponering av 
pasienter og pårørende i media.  
 
Brukerutvalgets medlemmer må sette seg inn i 
nedenstående rapport:   
Link til NOU rapporten «Åpenhet i grenseland – bilder, film 
og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, 
skolen og barnehagen» 
https://www.regjeringen.no/contentassets/6b3cefa990714
9d5833b183e78517b91/no/pdfs/nou201920190010000dd
dpdfs.pdf 

 

 
Karin I. Eide, referent
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