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 - Avdeling for Fag, Forskning og Undervisning 

Møtereferat 
 
Deltakere:       
Hege Skjelbred-Knudsen, Vibeke Kaarstad, Marianne Reve, Hallfrid Kristoffersen, Aud 
Torild Fjellså, Geir Thowsen Tonning, Gyongyi Soyer, Marianne Hansen, Sissel Hauge, 
Anne Sofie Øye Gjerde (referent) 
 
Forfall: 
Veronika Hansen, Randi Carlsen 
 
Kopimottakere:  
 
 
Møteleder: Hege Skjelbred-Knudsen 
Møtedato:  13.11.2019 
Klokkeslett: 15.30-18.00 
Møtenr: 08/19 
Møtested: Direktørens møterom 
Arkivref: 2019/7037 - 143539/2019 

 

 

Møtereferat - Brukerutvalget 13.11.2019 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
 Fotografering av Brukerutvalget utsettes til neste møte. 

 
 

   
31/19 Godkjenning av referat fra møte 16.10.2019, div. 

informasjon. 
  
Møteplan 2020: 12. Februar, 11. Mars, 20. Mai, 10. Juni, 16. 
September, 14. Oktober, 18. November, 9. Desember.  
 
Referat fra møte 16.10.2019 godkjennes. 
Møteplan for 2020 godkjennes, møtene legges fra kl.15.00-
18.00. 
 
Diverse informasjon v/Hege Skjelbred-Knudsen: 
Brukerutvalgets medlemmer oppfordres til å gjennomgå e-
læringskurs for brukermedvirkning på systemnivå: 
https://helse-vest.no/om-oss/brukarmedverknad#tilskot-
til-helsefremjande-arbeid 
 
Hege Skjelbred-Knudsen refererte fra styremøtet 
18.10.2019.  
Det ble av Hege spilt inn at man ønsker at BU skal være 
representert i kvalitetsrådet på SUS. 

 

https://helse-vest.no/om-oss/brukarmedverknad#tilskot-til-helsefremjande-arbeid
https://helse-vest.no/om-oss/brukarmedverknad#tilskot-til-helsefremjande-arbeid
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Skriv for utsending angående forskningssamarbeid i 
fostermedisin fra Øystein Bergøy var sendt BUs medlemmer 
for innspill. 
BU har følgende kommentarer: 

 Det bør være en innledning som bl.a. forklarer 
viktigheten med forskningsarbeidet. 

 Skrivet bør også være på engelsk. 
 
Lederforum i Helse Vest 14.11.2019: 
Hege Skjelbred Knudsen og Aud Torhild Fjellså deltar fra BU 
Helse Stavanger. 
 
Strategi og tiltaksplan for brukermedvirkning 2019-2025:  
Det ble i møtet gitt innspill til dokumentet.  
Hege Skjelbred Knudsen vil sende oppdatert versjon ut på 
mail til brukerutvalget som gis anledning til å komme med 
ytterligere innspill. 

   
32/19 
 

Kommunikasjonsdirektør Helga Tau S. Vestbø kommer 
tilbake for å høre Brukerutvalgets tanker om innholdet i 
NOU rapporten «Åpenhet i grenseland – bilder, film og 
lydopptak i helse og omsorgstjenesten, barnevern, 
skolen og barnehagen»  
https://www.regjeringen.no/contentassets/6b3cefa990714
9d5833b183e78517b91/no/pdfs/nou201920190010000dd
dpdfs.pdf 
 
Saken ble diskutert, Brukerutvalgets medlemmer hadde 
følgende kommentarer til rapporten: 

 Rapporten sier ingenting om ansatte – hvordan skal 
ansatte forholde seg til filming/fotografering i 
behandlingssituasjoner. Ansatte har behov for 
opplæring for å vite hva som er akseptabelt.  

 Viktig å beskytte barn ved spørsmål om foto/filming, 
da dette kan være belastende for barnet senere i livet. 

 Det er spesielle problemstillinger i forhold til 
utviklingshemmede og funksjonshemmede angående 
samtykkekompetanse som ikke omtales i rapporten. 

 Rapporten burde munne ut i praktiske råd både for 
pasienter, pårørende og ansatte.  

 Pasient caser i media: Ved filming av akutte 
situasjoner kan man risikere at pasienten ikke er helt 
klar over hva en samtykker til, eller at pasienten kan 
føle seg tvungen til å samtykke. 
Ved planlagte saker kan media kontakte forbund og 
organisasjoner som kan henvende seg til pasienter og 
høre om noen ønsker å delta med sine historier. 

 Pasient caser – psykiatrien: Har tro på åpenhet, dette 
kan være med på fjerne skam og stigmatisering rundt 
denne pasientgruppen.  

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/6b3cefa9907149d5833b183e78517b91/no/pdfs/nou201920190010000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/6b3cefa9907149d5833b183e78517b91/no/pdfs/nou201920190010000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/6b3cefa9907149d5833b183e78517b91/no/pdfs/nou201920190010000dddpdfs.pdf
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Imidlertid kan det være vanskelig å finne rett 
tidspunkt i sykdomsforløpet til å spørre pasienten om 
deltakelse, vanskelig å vite i hvilken tilstand 
pasienten er i til enhver tid. 

 
Helse Stavanger savner bedre retningslinjer for filming og 
fotografering i helse og omsorgstjenesten, dette har også 
blitt spilt inn fra de andre helseforetakene. 
 
Helga Strand Vestbø kommer gjerne tilbake i et BU møte på 
et senere tidspunkt når BU har reflektert videre over saken. 
I tillegg ønsker Vestbø innspill til reportasjer, filming og 
intervjuer, og da spesielt innenfor psykiatrien. 

   
33/19 
 

Status samhandling v/fagsjef Sissel Hauge 
 
Sissel Hauge orienterte om avtale mellom regjerningen og KS 
om innføring av helsefellesskap for å skape en mer 
sammenhengende helse- og omsorgstjeneste. Ref. vedlagte 
presentasjon. 
Helse Stavanger ivaretar helsefelleskap på alle de 3 nivåene 
(samhandlingsutvalget – med tilhørende fagråd, strategisk 
samarbeidsutvalg og strategisk ledermøte). 
Det må etterhvert inn brukerrepresentant på de ulike nivåer, 
Sissel Hauge vil komme tilbake angående dette. 
 
Skriftlig informasjon ved utreise: 
Det er under utarbeidelse rutiner for utskrivelse samt mal 
for skriftlig informasjon til pasient ved utskrivelse. 
Utkast til mal for skriftlig informasjon til pasient ved 
utskrivelse vil bli sendt ut på høring, BU vil også få anledning 
til å gi høringsuttalelse. 

 

   
34/19 
 

Kloke valg og overmedisinering (choosing wisely). 
Aktuelle saker for Brukerutvalget  v/fagdirektør Eldar 
Søreide 
Saken utsettes da fagdirektør var forhindret i å delta i dagens 
møte. 

 

   
35/19 Prosjektgjennomgang  

Hege Skjelbred-Knudsen gjennomgikk oversikt over 
prosjektdeltakelse for kvalitetssikring. 
Oppdatert oversikt vil bli sendt BUs medlemmer. 

 

   
 Eventuelt 

Automater for innsjekk og betaling v/Aud Torild Fjellså og 
Hallfrid Kristoffersen: 
Automatene for innsjekk og betaling ved SUS er ikke 
tilrettelagt for rullestolbrukere, det er ikke mulig for en 
rullestolbruker å betjene disse på egen hånd. 
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I tillegg bemerkes det at skranken til kundesenteret er 
bygget opp slik at rullestolbrukere ikke blir sett. 

 
 
Anne Sofie Øye Gjerde 
referent  


