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 - Avdeling Fag, Forskning og Utdanning 
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Deltakere:       
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Møtereferat Brukerutvalget 25.05.2021 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
10/21 Godkjenning av innkalling og referat fra 23.Mars 2021 

Innkalling og referat godkjent 
 

   
11/21 Analyse og styringsdata i Helse Stavanger – Strategi og 

teknisk plattform 
Ref. saksfremlegg.  
Cecilie Sneberg fra analyseavdelingen presenterte i saken.  
Presentasjonen vedlagt.  
 

 

   
12/21 Ventetid og utsatte timer i psykisk helsevern, barn og 

unge. Klinikksjef Lars Conrad Moe presenterte i saken.  
Presentasjonen vedlagt.  

 

   
13/21 Diverse informasjon ved Fagdirektør Eldar Søreide 

Temaet har vært etterspurt fra Brukerutvalget flere ganger. 
Kontaktlegeordningen er lovfestet og skal sikre at alle 
alvorlig syke pasienter som er innlagt over en lengre periode 
vet hvem som er deres ansvarlige lege. 
Kontaktlegeordningen skal sikre at pasienter og pårørende 
vet hvem som koordinerer diagnostikk og behandling og 
sørger for at de mottar god informasjon. 
Kontaktlegeordningen gjelder i utgangspunktet ikke for 
polikliniske pasienter.  
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Kontaktlegeordningen er ikke tatt i bruk på en optimal måte 
på SUS. Det er Kreftavdelingen (ABK) som registrer høyest 
bruk med i overkant av 30% av innlagte pasienter. Dette 
tilsvarer situasjonen i resten av regionen. Det jobbes derfor 
med å få til et regionalt prosjekt med tanke på forbedring av 
situasjonen.  
 
Brukerutvalget kan gjerne sende en anmodning til 
fagdirektør om at kontaktlegeordningen blir fulgt opp lokalt 
og regionalt.  
 
Nytt sykehus på Ullandhaug og plassering av legevakten.  
Det er Stavanger kommune som bestemmer hvor den 
kommunale legevakten skal plasseres. Det er ikke endelig 
avklart hvor ny legevakt skal ligge men området tett opp til 
nye SUS på Ullandhaug er vurdert.  
 
Informasjon om utviklingsplanen Helse Stavanger:  
Presentasjonen vedlagt. 
 

   
14/21 Tilbakemeldinger fra prosjekter som Brukerutvalget 

deltar i 
Marianne er med i et utvalg som ser på organiseringen av 
fysio og ernæring på Psykiatrisk avd. Det kommer tydelig 
frem i møtene hvor viktig det er med en brukerstemme og at 
det er viktig å stå for den en tror på og å si i fra. Flytting av 
tidspunkt for ECT behandling er en av sakene som har vært 
oppe i utvalget.  
 
Organisering av sikring av lokaler på psyk: Møte hver 2. uke 
frem til ferien, Marianne og Berit deltar fra Brukerutvalget 
og ønsker lengre frist på innkallingene.  

 

   
 Eventuelt  

 Regional samling for brukerutvalgene i Helse 
Vest: Sett av datoen 20. til 21. Oktober, mere 
informasjon vil komme etter hvert.  
 

 Brukerrepresentanter i Helsefellesskapet 
BU bes om å oppnevne brukerrepresentanter til de                                 
ulike nivåene i helsefellesskapet.  
En brukerrepresentant til Strategisk                            
samarbeidsutvalg, en til faglig samarbeidsutvalg og en 
til hver av tjenestemodellene skrøpelige eldre, barn 
og unge, personer med flere kroniske lidelser og 
personer med alvorlig psykiske lidelser og 
rusproblemer.  
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Viser i den anledning til nasjonal helse- og 
sykehusplan. 
www.helsedirektoratet.no/tema/helsefellesskap  
 

 Informasjon om styresaker i Brukerutvalget 
Hallfrid informerte om sakene som skal opp i neste 
styremøtet 28.05.21 

   
 
 
Karin Irene Eide   
referent  

http://www.helsedirektoratet.no/tema/helsefellesskap

